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Recurso Questão 1 – Conhecimentos de Língua Portuguesa  

Status: Deferido 

Número das Inscrições: 1051008, 1051946, 1051024, 1050427, 1062694, 1059214, 1062883, 

1051020, 1049894, 1050555, 1056859, 1064116, 1051951, 1068719, 1068481, 1056178 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão. 

Resposta ao Recurso: 

Apesar de não estar explicitamente claro que haja crítica social opinativa no poema, pode-se 

inferir em alguns trechos como: "homens de vida amarga" que o poeta implicitamente constrói 

uma crítica social, embora este não seja o principal pano de fundo de discussão do texto. Ou 

seja, ambas as alternativas "a" e "c" estão corretas. 

 

Recurso Questão 11 – Conhecimentos de Atualidades e Dados Históricos 

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1050555 

Questionamento do Candidato: 

O candidato solicita anulação da questão alegando que o enunciado está equivocado pois não 

menciona que Ivan Monteiro foi escolhido como presidente Interino da Petrobrás.  

Resposta ao Recurso: 

O fato do enunciado não mencionar que Ivan Monteiro era presidente Interino da Petrobrás não 

prejudica a resolução da questão, visto que a mesma pergunta o motivo por um novo presidente 

ter sido escolhido. Independente de Ivan Monteiro ter sido escolhido como Interino ou Efetivo, o 

motivo pelo qual ele foi escolhido é o mesmo, e portanto a omissão desta informação no 

enunciado é indiferente. Sendo assim, questão mantida e recurso indeferido. 

 

Recurso Questão 12 – Conhecimentos de Atualidades e Dados Históricos 

Status: Deferido 

Número das Inscrições: 1051946, 1049751, 1055496, 1053458, 1051024, 1051927, 1059214, 

1058867, 1056267, 1062883, 1051020, 1049704, 1050555, 1050592, 1055033, 1059273, 

1064425, 1056178, 1063851 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão, pois afirmam que os meios de comunicação e 

noticiários em geral não tem um consenso sobre o dia do fim da greve, visto que diferem nas 

informações transmitidas ao público.  



Resposta ao Recurso: 

De acordo com a solicitação dos candidatos, a banca organizadora constatou que houve 

divergências nas informações passadas nos meios de comunicações referente à duração da 

greve dos caminhoneiros, sem existir uma data oficial para a finalização da mesma, 

impossibilitando assim de se constatar uma única resposta como correta na questão. Desta 

forma, recursos deferidos e questão anulada. 

 

Recurso Questão 13 – Conhecimentos de Atualidades e Dados Históricos  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1065106 

Questionamento do Candidato: 

A candidata alega que o enunciado da questão ficou confuso e vago.  

Resposta ao Recurso: 

O enunciado da questão deixa bem claro que se trata de ex-presidentes brasileiros que foram 

presos, quando diz que “Antes de Lula, porém, outros ex-presidentes brasileiros foram presos, 

mas todos por motivos políticos, sendo estes, EXCETO”. Além disso, nenhuma alternativa 

menciona alguém que não tenha sido presidente, tornando assim sem base para um 

entendimento diferenciado do disposto na questão. 

 

Recurso Questão 16 – Conhecimentos Específicos de Técnico em Enfermagem (SAMU)  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1052199 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão alegando que não existe nenhuma alternativa 

correta para a mesma.  

Resposta ao Recurso: 

Ao realizar o cálculo para gotejamento, não existe gota fracionada e por esse motivo utiliza-se a 

regra do arredondamento, sendo que valores menores que 5 arredonda-se para baixo, e valores 

maiores que 5 arredonda-se para cima. Sendo assim, a resposta correta é 17 gts/min, pois não 

há como colocar 16,7 gts/min. Desta forma recurso indeferido e questão mantida.  

 

Recurso Questão 16 – Conhecimentos Específicos de Farmacêutico 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1062883 

Questionamento do Candidato: 

O candidato solicita anulação da questão alegando que a mesma induz ao erro. 

Resposta ao Recurso: 

A substância em questão mantém o enunciado, bem como sua resposta, bem objetiva, sendo 

que o uso de “Adapaleno” de uso tópico para tratamento da acne é dispensada de retenção da 

receita. 



 

 

Recurso Questão 17 – Conhecimentos Específicos de Odontólogo   

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1050555, 1050592 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão, pois alegam que esta não está de acordo a 

legislação farmacêutica. 

Resposta ao Recurso: 

A questão citada compreende todo o processo de prescrição, conforme indicado na lei, e a 

mesma apresenta apenas uma alternativa que contrapõe os preceitos da prescrição do 

odontólogo, assim como de qualquer profissional citado na lei, sendo assim a mesma somente 

não poderá apresentar abreviaturas, códigos ou símbolos, conforme a alternativa constada no 

gabarito. Desta forma, questão mantida.  

 

 

Recurso Questão 19 – Conhecimentos Específicos de Farmacêutico 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1062883 

Questionamento do Candidato: 

O candidato solicita anulação da questão alegando que a mesma não leva em consideração a 

possibilidade da farmácia ficar com a primeira via. 

Resposta ao Recurso: 

A Resolução-RDC nº 20, de 5 de Maio de 2011, “dispõe sobre o controle de medicamentos à 

base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em 

associação". A questão citada está embasada na RDC, conforme o enunciado, desta forma não 

considera-se o que há de cotidiano ou informal e sim o que está de acordo com a Resolução. 

 

 

Recurso Questão 18 – Conhecimentos Específicos de Odontólogo   

Status: Deferido 

Número das Inscrições: 1050592, 1055033 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão pois alegam que a mesma está sem embasamento 

científico ao utilizar o termo “úlceras principais”.  

Resposta ao Recurso: 

A referida questão foi examinada pela banca e foi constatado que, realmente, não há menção 

bibliográfica da mesma que justifique seu enunciado, por este motivo questão anulada. 



 

 

Recurso Questão 20 – Conhecimentos Específicos de Odontólogo   

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1063508, 1051665, 1050555, 1064116, 1056859 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam mudança de gabarito.   

Resposta ao Recurso: 

"Os sistemas adesivos são os materiais responsáveis por produzir a adesão do material 

restaurador às estruturas dentais. São a combinação de monômeros resinosos de diferentes 

pesos moleculares e viscosidades, diluentes resinosos e solventes orgânicos (acetona, etanol 

ou água) (CARVALHO, 2004). 

O mecanismo básico de união dos materiais restauradores estéticos ao esmalte e à dentina 

ocorre essencialmente por um processo de troca, o qual envolve a substituição dos minerais 

removidos dos tecidos dentais duros por monômeros resinosos, que se infiltram e são 

polimerizados nas porosidades criadas, promovendo uma adesão micromecânica (NAGEM 

FILHO, et al., 2000; NAKABAYASHI, et al., 1982). 

Sistemas adesivos com formulações cada vez mais hidrofílicas possibilitando a retenção dos 

compósitos de resina à dentina e garantindo o sucesso imediato do procedimento adesivo 

(CARVALHO, 2004; KANCA, 1992).” 

Ou seja, os adesivos dentários tem como base a matriz resinosa, deste modo conclui-se que é 

uma resina fluida, assim como, resinas foto polimerizáveis.  

Sendo assim, o gabarito está correto, e recurso indeferido.  

 

 

Recurso Questão 20 – Conhecimentos Específicos de Médico Clínico Geral  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1056178 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita mudança no gabarito, pois alega que uma das sentenças apontadas como 

“verdadeira”, é falsa e dá margem ao erro.  

Resposta ao Recurso: 

De acordo com o texto retirado do Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas Diabetes Tipo 1 

2017 do Ministério da Saúde: "Os análogos de insulina são compostos sintéticos, produzidos 

através da modificação da estrutura química da insulina humana a partir de engenharia genética 

pela técnica de DNA recombinante. Esta tecnologia permite a modificação da sequência de 

aminoácidos do modelo da insulina humana, resultando em diferentes propriedades 

farmacocinéticas dos análogos. De acordo com o perfil farmacocinético, insulinas e análogos de 

insulina podem ser classificadas segundo sua duração de efeito.".  

Sendo assim, é válida a afirmativa proposta na questão, e o gabarito segue correto. Recurso 

indeferido. 



 

Recurso Questão 20 – Conhecimentos Específicos de Médico Pneumologista  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1058885 

Questionamento do Candidato: 

O candidato pede anulação da questão pois alega que o candidato pode se basear em outras 

fontes de referência, que não o protocolo do Ministério da Saúde.  

Resposta ao Recurso: 

Tendo em vista que a questão está compreendida dentro de um processo seletivo para atuação 

em saúde pública e tendo em vista que a questão tem por base o protocolo de tratamento da 

influenza do Ministério de Saúde, mencionando o mesmo no enunciado, permanece válida as 

alternativas. Desta forma, recurso indeferido e questão mantida.  

 


