
 

1 
Rua Presidente Epitácio Pessoa nº 306, sala 01, centro, Setor C - ALTA FLORESTA Mato Grosso 

(66) 8403-8503 (OI) // (66) 9695-6778 (VIVO) // (66) 3521-9623 (FIXO OI)  

A 

Comissão Especial de Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Feliz Natal MT. 

 

Ilma Sra. JULIELE MOURA RODRIGUES 

MD. Presidente da Comissão 

 

Ref. QUESTÃO 32 DA PROVA DE BIOQUIMICO - GABARITO OFICIAL - REVISÃO 

 

JUSTIFICATIVA DA DECISÃO TOMADA PELA BANCA EXAMINADORA: “A partir das Fitas 

Reagentes é possível promover a leitura visual, em amostras de urina, dos seguintes parâmetros: sangue, 

urobilinogênio, bilirrubina, proteínas, nitrito, corpos cetônicos, glicose, pH, densidade e leucócitos.” 

A partir dessa premissa, e porque o recurso apresentado pelo candidato não expôs bibliografia, a banca 

tomou a decisão de alterar a resposta.   

DECISÃO TOMADA PELA BANCA: Alterou-se o Gabarito Oficial para a alternativa “B”. Se promoveu 

nova correção das questões específicas do cargo de Bioquímico. 

Diante dessa decisão, aportou nesta Banca Examinadora em data de 07 de janeiro de 2019, 

tempestivamente, o Recurso Interposto pela candidata Fernanda Weber, reportando-nos à Decisão da Banca 

Examinadora publicada no Jornal Oficial dos Municípios, Edição nº 3.138, páginas 133 e 134, de 04 de 

janeiro de 2019, à qual apresenta o Edital Complementar nº 015 e promove a alteração da resposta da letra 

“C” para letra “B”, na questão 32.  

Pelo recurso estar bibliograficamente embasado, a banca acatou o recurso e o submeteu a nova avaliação. 

Diante dos fatos, concluiu-se que:  

a) A questão 32 do cargo de Bioquímico foi mal elaborada, uma vez que não trouxe no enunciado 

qual é a amostra a ser aferida a dosagem da bilirrubina, se “sangue” ou “urina”. 

b) Tira ou Fita Reagente, apesar de medir a coloração para a urina como citado na introdução da 

“grifo” nossa justificativa, em nenhuma bibliografia cita “COLORIMÉTRICA”, apesar da 

interpretação do exame ser por coloração, a expressão do material “Tira Reagente 

Colorimétrica” inexiste. 

c) Se a aferição da dosagem da bilirrubina fosse a partir da amostra “sangue” o método deveria ser o 

de reação colorimétrica. A bilirrubina poderia ser quantificada pelo método semi-automatizado, 

utilizando: Água destilada ou deionizada; Banho-maria; Cronômetro; Espectrofotômetro; vidrarias 

etc... ou  pelo método automatizado, cujo conjunto de insumos estão interiorizados no equipamento 

de leitura da reação colorimétrica. 

DECISAO FINAL DA BANCA: A QUESTÃO 32 BIOQUIMICO DEVE SER ANULADA E 

CONCEDIDO PONTO A TODOS OS CANDIDATOS CONCORRENTES. 

Alta Floresta MT, 10 de janeiro de 2019. 

 

S.O.S. ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA  

Neide Zilio da Silva 

Presidente da Banca Examinadora 


