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Questão: 01 – Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2099341 

Correção de gabarito, ALTERAÇÃO DE LETRA C PARA LETRA B 

Questão N°1 CORREÇÃO DE GABARITO 

Nesta questão duas alternativas estão corretas: 

 I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão 

excluídos. 

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora. 

 

O termo prescindível descrito no item  II significa desnecessário, dispensável, supérfluo, 

inútil. Dessa forma, o item II é correto também, ou seja, APENAS I E II ESTÃO 

CORRETAS 

 

Imprescindível: é tudo aquilo que não pode faltar, que é vital, que não se pode prescindir 

ou recusar. 

Prescindível é o contrário de: imprescindível, necessário 

 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2099217 

questão 1 sucinta duvida na alternativa ll 

A palavra prescindível é sinônimo de desnecessário...e na alternativa diz que o pagamento 

à vista não implica em desconto da multa, portanto é prescindìvel ( desnecessário )que se 

pague à vista para ter desconto..alternativa II no meu entender está correta tb 

Questão: 01 

As questões de 01 e 02 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente 

antes de respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 
(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021) 

01 – Sobre a interpretação do Título da reportagem, analise: 

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão 

excluídos. 

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a 

exclusão dos juros de mora. 

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista 

de débito fiscal. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Parecer: 

 Deferido. Alteração do gabarito da alternativa C) para a alternativa B). 

O recurso assiste ao recorrente, uma vez que o item II também se encontra correto, ou 

seja, é desnecessário que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a 

exclusão dos juros de mora. 

Assim sendo, alteração do gabarito da alternativa C) Apenas o item I está correto. para a 

alternativa B) Apenas os itens I e II estão corretos. 



 

Questão: 02 - Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2098579 

Questão Português 02)  

Há uso da crase sempre em locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas formadas por 

palavras femininas: 

Adverbiais: às pressas, à tarde, à noite, à toa, às escondidas, à força, às cegas. 

Conjuntivas: à proporção que, à medida que. (Exceção: a prestação.) 

Prepositivas: à falta de, à espera de, à vista de, à beira de. 

Alternativa "E" também está correta. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2098443 

Solicito revisão da questão e suas alternativas e anulação da questão 

Ao ler a questão 2 não concordei com a resposta considerada correta 

Na questão 2 a alternativa considerada como correta apesar de ser tida como uma regra há 

exceções. A crase deve ser usada em locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. No entanto, não há consenso entre os gramáticos quando as locuções 

adverbiais formadas por palavras femininas indicam circunstâncias. Alguns falam que a 

crase não deve ser utilizada, enquanto outros dizem que seu uso é facultativo, como por 

exemplo na expressão "lavar a mão" ou "lavar à mão" quando se refere ao modo que 

algum objeto deve ser lavado. Ou por exemplo a locução adverbial a distância que tem 

gerado polêmica, devido ao fato de que algumas gramáticas dizem que a crase só deve ser 

usada quando a palavra distância estiver determinada,  como no exemplo "A melhor praia 

fica à distância de 30 km". 

Referência: 

https://www.portugues.com.br/gramatica/ha-crase-nas-locucoes-adverbiais.html 

Questão: 02 

As questões de 01 e 02 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente 

antes de respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 
(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021) 

02 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título 

da reportagem: 

a) Há contração entre preposição exigida por regência nominal de “Pagamento” e 

artigo definido feminino. 

b) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas como, por exemplo, “à vista”. 

c) Há contração entre preposição exigida por regência verbal de “Pagamento” e 

artigo definido feminino. 

d) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas como, por exemplo, “à vista”. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas como, por exemplo, “à vista de”. 

 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, de acordo com Rodrigo Bezerra (Nova 

Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), “à vista” é uma locução adverbial e 

não prepositiva. Assim sendo, o gabarito está correto e será mantido. 

Gabarito: B) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas como, por exemplo, “à vista”. 

 

Questão: 03 - Psicólogo 

Fundamentação 1: Assim solicito a anulação da questão. 



Inscrição 2103225 Na questão numero 3, no item B, a palavra "muito" pode ser entendida como o nome do 

algo que foi feito ou também como quantidade algo feito associados a substantivo e não 

advérbio, portanto sendo também um pronome, assim como no item C. 

Além do mais nos itens A e E o mesmo ocorre de forma semelhante.  

 

b) O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal. 

c) Seria necessário muito para me tirar deste trabalho. 

Os advérbios de intensidade servem para intensificar VERBOS, ADJETIVOS e 

OUTROS ADVÉRBIOS. Ele sempre teve muito dinheiro. (Nessa frase, o termo 'muito' 

NÃO É ADVÉRBIO. É PRONOME, pois expressa quantidade de dinheiro, é associado a 

um substantivo, o que não faz o advérbio.) 

 

https://zeroumconcursos.com.br/o-termo-muito-e-sempre-um-

adverbio/#:~:text=Os%20adv%C3%A9rbios%20de%20intensidade%20servem,VERBOS

%2C%20ADJETIVOS%20e%20OUTROS%20ADV%C3%89RBIOS.&text=Ele%20sem

pre%20teve%20muito%20dinheiro,que%20n%C3%A3o%20faz%20o%20adv%C3%A9r

bio.) 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2098443 

Solicito revisão da questão e suas alternativas 

Acerca da questão 3, acredito que mais de uma alternativa pode ser considerada correta 

Pois a alternativa C também tem função de pronome, tendo em vista que não é advérbio 

de intensidade pois não tem função de intensificar um verbo, um adjetivo ou outro 

advérbio 

Questão: 03 

03 – Assinale a alternativa em que a palavra “muito” exerce função morfológica de 

pronome: 

a) Parece ter muito apego ao dinheiro. 

b) O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal. 

c) Seria necessário muito para me tirar deste trabalho. 

d) Chorou muito quando soube da morte da amiga. 

e) Ele visitava muito sua mãe. 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, pois, de acordo com o Dicionário Brasileiro de 

Língua Portuguesa Michaelis: 

- Parece ter muito apego ao dinheiro. ADJETIVO 

- O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal. 

SUBSTANTIVO 

- Seria necessário muito para me tirar deste trabalho. PRONOME 

- Chorou muito quando soube da morte da amiga. ADVÉRBIO 

- Ele visitava muito sua mãe. ADVÉRBIO 

Assim sendo, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: C) Seria necessário muito para me tirar deste trabalho. 

Referência: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/muito/ 

 

Questão: 04 - Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2099217 

correção de gabarito 

questao 4 está errada a resposta 

a resposta considerada certa é a letra D do uso do hífen mas a palavra Ultra-humano tem 

hiíen portanto nao pode estar errada, já que pedia a alternativa errada, a certa é a 

alternativa B aeroespacial que não tem hífen; 

O falso prefixo aero-, após a reforma ortográfica, passou a ser separado do segundo 

elemento por hífen somente nos casos em que este inicia por "o" ou "h". 

Caso o segundo elemento inicie com a consoante "s" ou "r", é necessário dobrá-la, sem 

usar hífen. Nos demais casos, não devemos usar o hífen. 

Acompanhe alguns exemplos de palavras com aero-, este prefixo grego que indica coisas 

ou atividades relacionadas com o ar ou o movimento pelo ar. Portanto aeroespacial nao 



tem hìfen. 

 

O prefixo ultra-, após a reforma ortográfica, passou a ser separado do segundo elemento 

por hífen somente nos casos em que este inicia por "a" ou "h". 

Caso o segundo elemento inicie com a consoante "s" ou "r", é necessário dobrá-la, sem 

usar hífen. Nos demais casos, não devemos usar o hífen. Acompanhe os 

exemplos.portanto ultra-humano tem hìfen 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2103054 

Prova farmacêutico. Questão 4: Correção do gabarito para letra B. 

Prova Farmacêutico. Questão 4:  Correção do gabarito. 

Prova farmacêutico. Questão 4: Com base novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, na base XVI que discorre sobre o uso do hífen nas formações por prefixação, 

recomposição e sufixação, destaca-se em 1º) que na formação com prefixo ultra-, só se 

emprega hífen nos seguintes casos: nas formações em que o segundo elemento se inicia 

com “h” (página 25). Já em 2º) não se emprega hífen nas formações em que o prefixo ou 

pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente, 

prática esta em geral já adotada também para os termos técnicos e científicos. Assim: 

aeroespacial. 

Sendo assim solicita-se alteração do gabarito para a letra B. Pois é a alternativa em que há 

erro no emprego do hífen. 

 

Fonte: 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1. 

Acesso em 14/09/2021. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2100374 

Prova farmacêutico. Questão 4: Correção do gabarito para letra B. 

Prova Farmacêutico. Questão 4:  Correção do gabarito. 

Prova farmacêutico. Questão 4: Segundo o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, emprega-se o uso de hífen em formações com prefixo ultra- quando o 

segundo elemento começa com a letra “h”. Assim como também não se emprega o uso do 

hífen em formações com prefixo terminando em vogal e o segundo elemento inicia por 

uma vogal diferente. Desta forma a grafia correta é: aeroespacial e ultra-humano. 

Desta maneira, solicita-se mudança do gabarito da letra D para letra B. 

 

Fonte: 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1. 

Acesso em 14/09/2021. 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2099153 

Correção de gabarito Correto B -Aero-espacial 

CORREÇÃO DE GABARITO. CORRETO LETRA B - Aero- espacial ( esta errada pois 

o correto é aeroespacial sem hífen) 

Segundo novo acordo ortográfico a palavra Ultra-humano, utiliza-se hífen. 

Os falsos prefixos AERO, AGRO, BIO, ELETRO, ENTRE, GEO, HIDRO, MACRO, 

MAX, MICRO, MINI, MULTI, PLURI, RETRO etc. exigem hífen somente diante de 

palavras iniciadas pela consoante H ou por vogal idêntica à do prefixo. Exemplos: Bio-

óleo / entre-eixos / mini-horta.(https://novaescola.org.br/conteudo/328/regras-hifen-

alteradas-novo-acordo-ortografico) 

Com prefixos, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas com 

“h”.https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/emprego-do-hifen.htm 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2099341 

Correção do gabarito 

Questão 4 gabarito errado 

A questão de numero 4; 

A palavra ultra-humano se escreve com hífen portanto essa alternativa não representa erro 

no emprego do hifem. 

A alternativa B  tem erro de  emprego do hífen pois aeroespacial se escreve sem hífen 



Fundamentação 6: 

Inscrição 2101703 

Diante do exposto, requeiro a correção do gabarito desta questão, de modo a considerar 

como correta a alternativa “b”, recontando a respectiva pontuação em meu favor. 

A questão de número 04 indicou como alternativa correta a letra “d”, porém, conforme a 

seguir descrito, demonstrarei que a alternativa a ser considerada correta deve ser a de letra 

“b”. 

Conforme o Decreto n° 6.583/2008, que promulgou o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, quando o prefixo termina em vogal diferente da do segundo elemento, não é 

utilizado o hífen, como por exemplo: aeroespacial, coautor, coedição, infraestrutura, 

autoescola, autoaprendizagem, extraescolar, agroindustrial, semianalfabeto. 

Já o prefixo ultra-, após a reforma ortográfica, passou a ser separado do segundo elemento 

por hífen somente nos casos em que este inicia por "a" ou "h", como por exemplo: ultra-

amargo, ultra-apressado, ultra-aquecido, ultra-atividade, ultra-avançado, ultra-herói, ultra-

humano.  

Desse modo, a alternativa que condiz com a assertiva da questão é a de letra “b” 

(aeroespacial) e não “d” (ultra-humano), ou seja, há erro no uso do hífen na palavra 

“aeroespacial”. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2099153 

Correção de gabarito Correto B -Aero-espacial 

CORREÇÃO DE GABARITO. CORRETO LETRA B - Aero- espacial ( esta errada pois 

o correto é aeroespacial sem hífen) 

Segundo novo acordo ortográfico a palavra Ultra-humano, utiliza-se hífen. 

Os falsos prefixos AERO, AGRO, BIO, ELETRO, ENTRE, GEO, HIDRO, MACRO, 

MAX, MICRO, MINI, MULTI, PLURI, RETRO etc. exigem hífen somente diante de 

palavras iniciadas pela consoante H ou por vogal idêntica à do prefixo. Exemplos: Bio-

óleo / entre-eixos / mini-horta.(https://novaescola.org.br/conteudo/328/regras-hifen-

alteradas-novo-acordo-ortografico) 

Com prefixos, emprega-se o hífen diante de palavras iniciadas com 

“h”.https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/emprego-do-hifen.htm 

Questão: 04 

04 – Há erro no emprego do hífen na seguinte alternativa: 

a) Cor-de-rosa 

b) Aero-espacial 

c) Erva-doce 

d) Ultra-humano 

e) Sub-região 

Parecer: 
Deferido. O recurso assiste aos recorrentes. Alteração do gabarito da alternativa D) para a 

alternativa B). 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Matemática e Raciocínio Lógico 

 

Questão: 05 – Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103054 

Prova Farmacêutico. Questão 5: Anulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 5: Não possui resposta 

Prova Farmacêutico. Questão 5:  

O enunciado indica que o desenho 1 somente poderá trocar de lugar com o desenho 6. 

Entretanto, não indica restrição para troca de posição do desenho 6, isso só poderia ser 

inferido caso o enunciado dissesse: “Considerando que o desenho 1 somente poderá 

trocar de lugar com o desenho 6 e vice-versa” ou “Os desenhos 1 e 6 somente poderão 

trocar de lugar entre si”. Portanto, a única interpretação possível do enunciado é que o 

desenho 6 pode trocar de posição com todos os outros desenhos (2,3,4,5) desde que o 

desenho 1 permaneça fixo na posição 1, ou o desenho 6 trocar de lugar com o desenho 1 

ficando assim, fixo na posição 1, enquanto o desenho 1 fica fixo na posição 6 . Desta 

forma, a solução do problema é dada pela soma das possibilidades dos dois casos 



apresentados a seguir: 

Caso com o desenho 1 fixo na posição 1: 1x5x4x3x2x1= 120 possibilidades 

Caso com a troca de posição entre os desenhos 1 e 6: 1x4x3x2x1x1= 24 possibilidades 

Total= 144 possibilidades 

Desta forma, a questão não possui resposta. 

 

Questão: 05 

05 – Analise a seguir os desenhos que serão dispostos na parede do quarto de João: 

 
Considerando que o desenho 1 somente poderá trocar de lugar com o desenho 6, assinale 

a alternativa que representa corretamente a quantidade de possibilidades de disposição 

desses desenhos na parede: 

 

a) 52 possibilidades 

b) 24 possibilidades 

c) 40 possibilidades 

d) 60 possibilidades 

e) 48 possibilidades 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, o desenho 1 ao alterar de posição com o 

desenho 6, induz por exclusão que o desenho 6 vai para a posição do desenho 1. 

Dessa forma, o cálculo é: 4! x 2 = 48 possibilidades. 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: E) 48 possibilidades.  

 

 

Questão: 06 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103225 

Solicito a anulação da questão, pois não há opção correta. 

Na questão 6, aparentemente, todos os itens estão errados. 

06 – César fez um financiamento no valor de R$ 8.000,00, o qual incidiu um juro de 1,5% 

ao mês. 

Considerando que ele pagará sua dívida em 8 meses, assinale a alternativa que representa 

corretamente o valor da parcela: 

a) R$ 1.125,00 

b) R$ 1.120,00 

c) R$ 1.150,00 

d) R$ 1.110,00 

e) R$ 1.098,00 

 

Segundo o calculador de juros de Banco Central do Brasil, a parcela seria de 1,068,67 

reais ao mês. A simulação pode ser feita no site 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas

.do, ou verificada em anexo.  

 

Talvez o enunciado não tenha dado conta da questão, visto que no próprio site do banco 



central, com uma ferramenta propícia para o calculo em questão (financiamento), o 

calculo mostra resultado diferente. 

Segundo o calculador de juros de Banco Central do Brasil, a parcela seria de 1,068,67 

reais ao mês. A simulação pode ser feita no site 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas

.do, ou verificada em anexo. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2103225/4

3800c3c25d6e585b5340999548332b3.pdf 

Questão: 06 

06 – César fez um financiamento no valor de R$ 8.000,00, o qual incidiu um juro de 1,5% 

ao mês. Considerando que ele pagará sua dívida em 8 meses, assinale a alternativa que 

representa corretamente o valor da parcela: 

a) R$ 1.125,00 

b) R$ 1.120,00 

c) R$ 1.150,00 

d) R$ 1.110,00 

e) R$ 1.098,00 

Parecer: 

Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, pois: 

J=c.i.n 

J=8000x1,5%x8 

J=960 

Dívida final: 8000 + 960 = 8960/8 parcelas = R$ 1.120,00 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: B) R$ 1.120,00 

 

 

Questão: 07 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103225 

Solicito que a questão seja anulada ou que o item B seja considerado o correto visto ser o 

mais próximo do resultado solicitado. 

Na questão 7, todos os itens estão corretos. Pois 1m³ suporta 1000 litros de água. 

Assinale a alternativa que representa corretamente a altura de um poço em formato cúbico 

para 

que suporte 24 litros d’água tendo sua base 3 metros de largura por 4 metros de 

comprimento:  

a) 5 metros 

b) 1 metro 

c) 4 metros 

d) 3 metros 

e) 2 metros 

 

É fácil analisar este item, visto que basta imagina uma caixa com 3 metros largura, 4 

metros de comprimento e pelo menos 1 metro de altura. e Imaginas 24 garrafas pet de um 

litro, e fica obvio que 24 litros mal enche o fundo da caixa. 

Contudo, segue um link com maiores explicações. 

https://www.petz.com.br/blog/dicas/como-calcular-o-volume-de-agua-de-uma-piscina/ 

https://www.youtube.com/watch?v=w8LGEGdjojc 

https://www.youtube.com/watch?v=2M27ksae6XQ 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2099356 

Solicito a anulação da questão 07. 

Todas as alternativas referentes à questão 07 estão corretas. 

Solicito a anulação da questão 07. Todas as alternativas estão corretas, pois em um poço 

de formato cúbico, com base de 3 metros e largura de 4 metros, todas as medidas 

descritas nas alternativas como altura suportariam 24 litros de água em seu interior. Na 

alternativa apontada como correta, teríamos um volume de 24 metros cúbicos, havendo 

espaço para 24.000 litros de água. Entendo que houve erro de formulação da questão, 



faltando a palavra "mil" no enunciado da questão. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2099341 

Solicito anulação da questão 7 

Questão 7 não tem alternativa  correta. 

A resposta correta é 0,002 m de altura portanto não tem essa alternativa de resposta. 

Questão: 07 

07 – Assinale a alternativa que representa corretamente a altura de um poço em formato 

cúbico para que suporte 24 litros d’água tendo sua base 3 metros de largura por 4 metros 

de comprimento: 

a) 5 metros 

b) 1 metro 

c) 4 metros 

d) 3 metros 

e) 2 metros 

Parecer: 

 Deferido. Anulação da questão. 

O recurso assiste ao recorrente, uma vez que para suportar 24 litros d’água, ou seja, 0,024 

m³, seria necessária uma altura de 0,002 metros. 

Assim sendo, na ausência de alternativa correta, questão anulada. 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Conhecimentos Gerais 

 

Questão: 09 – Odontógolo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2098463 

Anulação da questão nº9 de Odontólogo. 

Anulação da questão nº 09 - Odontólogo. 2 alternativas corretas 

A questão nº 9 nos pede para dizer qual seria o sistema político brasileiro.  

Segundo https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_do_Brasil 

"A Política do Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista", 

formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, o exercício do poder é 

atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para 

garantir o cumprimento das leis e da Constituição. O Brasil é uma república porque o 

chefe do Estado é eleito pelo povo, por mandato. É presidencialista porque o presidente 

da República é chefe de Estado e também chefe de governo. É federativa porque os entes 

federativos têm autonomia política. 

Tendo assim 2 alternativas corretas: presidencialismo e federalismo.  

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2098463/7

6c9062e90808d22b1177bd990c9e8f6.pdf 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2098443 

Análise das alternativas e anulação da questão 

Sobre a questão 9, acredito que duas respostas podem ser consideradas corretas 

Essa questão pode ter duas respostas porque o Brasil é uma REPÚBLICA FEDERATIVA 

PRESIDENCIALISTA.  Presidencialista, porque ambas as funções de Chefe de Governo 

e Chefe de Estado são exercidas pelo presidente. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/como-funciona-sistema-politico-

brasileiro.htm 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2103225 

Solicito a anulação da questão ou que a resposta mude para o item C - Presidencialismo. 

Há um equívoco na questão 9, o sistema politico Brasileiro é o presidencialismo, 

independente do que a questão descreve como "garante a autonomia e a autogestão 

política de todos seus estados". Mesmo que o objetivo da questão fosse fazer uma suposta 

"pegadinha", a questão faz uma ligação direta entre o sistema politico brasileiro com o 

sistema politico descrito e solicita como pergunta "Que sistema é esse?" podendo ser 

tanto o sistema brasileiro quanto o descrito. 



 

09 – O sistema político brasileiro garante a autonomia e a autogestão política de todos 

seus estados. 

Este tipo de sistema recebe o nome de: 

a) Parlamentarismo. 

b) Constitucionalismo. 

c) Presidencialismo. 

d) Oligarquismo. 

e) Federalismo. 

O sistema politico Brasileiro é o presidencialismo. Segue fontes: 

https://www.senado.gov.br/noticias/Especiais/eleicoes2010/historia/presidencialismo-

nasceu-com-a-republica-e-foi-confirmado-por-plebiscito-em-1993.aspx 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_do_Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=WRyyj9DP910 

Questão: 09 

09 – O sistema político brasileiro garante a autonomia e a autogestão política de todos 

seus estados. Este tipo de sistema recebe o nome de: 

a) Parlamentarismo. 

b) Constitucionalismo. 

c) Federalismo. 

d) Presidencialismo. 

e) Oligarquismo. 

Parecer: 

 INDEFERIDO 

 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o sistema político brasileiro que garante a 

autonomia e a autogestão política dos estados é o federalismo. O presidencialismo refere-

se ao tipo de gestão política da União, a manutenção da autonomia dos estados refere-se 

ao aspecto federalista da divisão política do estado brasileiro. 

 

A forma do Estado brasileiro é a federal. A federação consiste na união de coletividades 

regionais autônomas que a doutrina chama de Estados federados. O cerne do conceito de 

Estado federal está na configuração de dois tipos de entidades: a União e as coletividades 

regionais autônomas (Estados federados), e ainda os Municípios, no caso brasileiro. 

 

A União é a entidade federal formada pela reunião das partes componentes, constituindo 

pessoa jurídica de Direito Público interno, autônoma em relação aos Estados e a que cabe 

exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro. Já Estado Federal, com o nome 

de República Federativa do Brasil, é o todo, ou seja, o complexo constituído da União, 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios, dotado de personalidade jurídica de Direito 

Público Internacional. 

 

De acordo com o artigo n° 18 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 18. A organização político-administrativa da REPÚBLICA FEDERATIVA do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos. 

 

Garantindo ainda: 

 

§ 1º Brasília é a Capital Federal. 

 

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 

reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 

anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 

aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar.  

 



O presidencialismo refere-se ao cargo máximo do poder executivo brasileiro, que exerce 

seus poderes eleito pelo voto popular e com auxílio dos ministros e dos ministérios, 

cabendo a ele manter os interesses da União por meio de seus instrumentos competentes. 

 

O enunciado deixa claro a relação do poder político no que tange a manutenção da 

autonomia regional. 

 

FONTE: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/648_arquivo.pdf  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  

 

 

ENSINO MÉDIO 

 

Específicas Técnico em Enfermagem 

 

Questão: 22 – Técnico em Enfermagem 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2104255 

Anulação da questão. 

A questão n°22 - De acordo com o gabarito preliminar da questão 22 a resposta é a letra 

C, porém de acordo com a literatura disponível sabe-se que para realizar a medição da 

temperatura auricular o termômetro deve ser posicionado, no lóbulo da orelha, levemente, 

para cima e para trás em crianças MAIORES DE 3 MESES, sendo assim não há nenhuma 

alternativa correta. Por tal fato solicito a anulação da questão n°22. 

De acordo com o protocolo da Comissão de Saúde Pública de Boston | Departamento de 

Doenças Infecciosas para realizar a medição da temperatura auricular o termômetro deve 

ser posicionado, no lóbulo da orelha, levemente, para cima e para trás em crianças 

MAIORES DE 3 MESES e não de 3 anos, conforme a resposta do gabarito preliminar. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2104255/5

4f3668af0a7c11a08ab40a60f2e3cd0.pdf 

Questão: 22 

22 – Para realizar a medição da temperatura auricular, o termômetro deve ser 

posicionado, no lóbulo da orelha, levemente, para cima e para trás em crianças maiores 

de: 

a) 2 meses. 

b) 2 anos. 

c) 3 anos. 

d) 1 ano. 

e) 6 meses. 

Parecer: 

 Deferido, com troca de alternativa para E, pois, conforme recomendações dos próprios 

fabricantes e fornecedores, Este termômetro é concebido, em regra, para a utilização no 

ouvido (canal auditivo / membrana do tímpano) em pessoas a partir de uma idade de 6 

meses. Nas crianças com menos de 6 meses o canal auditivo é ainda muito apertado, por 

forma a que, geralmente, não é possível captar a temperatura da membrana do tímpano, o 

que em muitos casos dá origem a resultados de medição demasiado baixos. Logo, a 

alternativa correta é E. Deve-se promover a alteração do gabarito. 

Fonte: https://www.farmadelivery.com.br/media/upload/pdf/Manuais/ft-55-termometro-

ouvido.pdf 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Específicas Psicólogo 

 

Questão: 12 – Psicólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103225 

Solicito a anulação da questão. 

A questão 12 está fora do conteúdo programado para o concurso, visto que é um recorte 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/648_arquivo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.farmadelivery.com.br/media/upload/pdf/Manuais/ft-55-termometro-ouvido.pdf
https://www.farmadelivery.com.br/media/upload/pdf/Manuais/ft-55-termometro-ouvido.pdf


endereçado a terapia ocupacional, que é uma área independente da psicologia, com 

olhares e atividades diferentes da psicologia.  

Além do mais, levando em consideração a questão, os itens A, B, C e D podem ser 

corretos, pois nada impede que a autonomia ou estimulação "psicossociais" em crianças 

impeçam o desenvolvimento do desempenho ocupacional, desenvolvimentos nas 

formações de conceitos, desenvolvimento da analise de componentes ou aprenda a fazer 

interligações de contextos; e muito pelo contrário, é bem possível que em maior ou menor 

grau as crianças se desenvolvam nestas áreas. O que pode ser verificado em qualquer 

livro sobre o desenvolvimento infantil, inclusive em refencias clássicas como Vygotsky. 

O que só mostra a inadequação da questão para o concurso. 

Anais do XIV Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional/2015. Rev.Interinst. 

Bras.Ter. Ocup. Rio 

de Janeiro; ATOERJ, 2016. 

Questão: 12 

12 – Ao permitir que a criança faça suas próprias escolhas alimentares e que perceba o 

quanto essas escolhas terão relação com aspectos da própria saúde, o componente 

psicossocial possibilita o desenvolvimento de aspectos como autonomia, autogestão, 

determinação e: 

a) Desempenho ocupacional. 

b) Formação de conceitos. 

c) Análise de componentes. 

d) Interligações de contexto. 

e) Desrealização. 

Parecer: 

 Indeferido. O tema cabe, claramente, no conceito de constituição psíquica, no caso, 

ligada à criança. Ao tratarmos da questão psicossocial, ao permitir que a criança faça suas 

próprias escolhas alimentares e que perceba o quanto essas escolhas terão relação com 

aspectos da própria saúde, o componente psicossocial possibilita o desenvolvimento de 

aspectos como autonomia, autogestão, determinação e formação de conceitos. 

https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/viewFile/4945/3615 

 

 

 

Questão: 14 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103225 

Solicito a anulação da questão. 

A questão 14 não se atem aos temas propostos para o concurso. A questão parece estar 

mais relacionada a arte do que a psicologia, de tal modo que a pergunta "Entre as teorias 

estéticas, o destaque era para o desenvolvedor do conceito de “arte bruta”, o artista:" não 

solicita um conceito psicológico, não se refere a uma teoria psicológica, não se refere a 

pratica do psicólogo, não refere a um autor da psicologia, e se faz parte da história da 

psicologia (o que não parece ser o caso) a história da psicologia não é tema deste 

concurso, o que pode ser averiguado no edital do concurso.     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_bruta 

https://www.infopedia.pt/$arte-bruta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet 

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/prefeitura-de-alto-bela-vista-sc-anuncia-

concurso-publico-com-salarios-de-ate-7-2-mil 

https://arquivo.pciconcursos.com.br/prefeitura-de-alto-bela-vista-sc-anuncia-concurso-

publico-com-salarios-de-ate-7-2-

mil/1548296/2ba7bb878a/edital_de_abertura_n_01_2021.pdf 

Questão: 14 

14 – Desde os primeiros textos, Osório Cesar denomina os autores das obras que analisa 

de “artistas” e não de pacientes. Em 1929, publica “A Expressão Artística dos 

Alienados”, falando de uma estética que inclui deformações e distorções figurativas, com 

caráter simbólico. Sua pesquisa insere-se na fronteira entre psiquiatria, psicanálise e arte. 

Quando criada a “Escola de Artes Plásticas do Juquery”, o trabalho, na Escola, 

fundamentava-se em teorias psicológicas e estéticas. Entre as teorias estéticas, o destaque 

https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/viewFile/4945/3615


era para o desenvolvedor do conceito de “arte bruta”, o artista: 

a) Phillippe Pinel.  

b) Hans Prinzhorn. 

c) Jean Dubuffet. 

d) Salon Cayman. 

e) Ulbaldo Oppi. 

Parecer: 
 Indeferido. A questão traz uma abordagem histórica, mas aborda, Modelos teóricos de 

psicoterapia, conteúdo condizente com o edital. 

 

 

Questão: 22 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103225 

Solicito a anulação da questão ou que considere os itens B e D corretos ou que considere 

apenas o item B como correto. 

A 22 - Melanie Klein possuía uma verdadeira fé na importância de buscar a expressão de 

conteúdos 

inconscientes e acreditava que a criança estava em melhor posição que os adultos para 

encontrá-los. 

"Podemos estabelecer um contato mais rápido e seguro com o inconsciente das crianças" 

(Klein, 

1975, P. 141), escreve ela, em 1927, por ocasião dos embates com Anna Freud, e 

acrescenta, as 

crianças não são, fundamentalmente, distintas dos adultos. Só o que ocorre é que nas 

crianças o 'eu' 

não se desenvolveu ainda, plenamente, e, portanto, elas estão:"  

 

A resposta mais correta é o item b) "Em condições de liberar expressões da perigosa 

sexualidade perversa polimorfa" e não o item d) "Muito mais governadas pelo 

inconsciente." Muito embora estejam ambas no mesmo artigo 

(http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

71281998000200012) é um equivoco pensar que são opostas ou excludentes. 

Por motivo simples, o inconsciente não é uma instancia governante (o que denota um 

equivoco da autora do artigo, visto que é uma paráfrase da mesma), ao dizer o que o 

inconsciente governa, na verdade se quer dizer que o ID governa, contudo a governança 

do ID implica nos conteúdos do item B. 

Vamos pensar que na infância as crianças são muito mais regidas pelos seus desejos, 

principalmente pelo fato de ainda não terem passado pelo complexo de édipo e não terem 

sofrido muitas repressões, pois o super ego ainda está em formação, logo o ID é 

extremamente proeminente, ocorrendo portanto expressões da dita "sexualidade perversa 

polimorfa". E mesmo que na teoria Kleiniana onde o complexo de édipo acontece mais 

cedo, ainda assim a argumentação é valida, valendo lembrar do famoso caso Dick onde 

aparece um claro caso da tal sexualidade perversa polimorfa, e é suportado por Klein.  

Não vamos esquecer também que perversão é um conceito psicanalítico e não um 

julgamento de valores. 

 

A questão vem do artigo "A invenção da criança da psicanálise: de sigmund freud a 

melanie klein" de 1998, e possui em diversas partes da exposição um caráter um tanto 

quanto duvidoso e desrespeitoso, certamente existem melhores fontes para um item de 

prova de concurso público, como as obras de Melaine Klein em si.  

 

Por fim, pode ser dito que tanto o item B e D, supostamente estariam corretos, contudo, 

por uma questão de falha conceitual, acredito que o item B esteja mais correto.   

Distanciando-se do discurso da degenerescência, Freud vai afirmar, no seu trabalho de 

1905, os Três ensaios..., a partir de sua leitura dos "desvios sexuais", que a pulsão não 



possui objeto fixo. No momento inicial da vida humana, inclusive, a pulsão seria 

independente do seu objeto, detectável por Freud a partir das experiências de satisfação 

sexual, codificadas por ele a partir do conceito de autoerotismo. 

 

Tal afirmação pretendia esmaecer a ligação entre esses termos, de modo a fragilizar o 

argumento da psicopatologia da época, cuja nosografia estabelecia objeto e finalidade 

fixos para a pulsão sexual, fora dos quais todo comportamento deveria ser considerado 

uma "aberração". As ditas transgressões sexuais seriam muito mais frequentes na vida 

cotidiana, não merecendo por isso o designativo de patológico. Assim, a fixação de 

libido, a inversão, a transgressão anatômica fariam parte do repertório psíquico 

corriqueiro da pulsão sexual. Freud tenta desvencilhar a noção de desvio da noção de 

patologia, criticando a superpatologização que o discurso da degenerescência teria 

imprimido ao âmbito sexual. 

 

Nem mesmo nos casos em que a pulsão sexual desafia as resistências psíquicas - 

"vergonha, asco, horror ou dor" (FREUD, 1905/1988, p.152) - para se satisfazer, e que 

poderiam merecer o designativo de patologia (ele cita os atos, não as categorias 

nosográficas: "lamber excrementos, abusar de cadáveres"), ele admite como necessária a 

conexão com a doença mental (ou seja, com a degeneração). Para Freud, a perversão se 

denominaria patológica na presença de atributos (exclusividade e fixação) que regeriam a 

vida sexual dos indivíduos, ou seja, a perversão poderia se configurar como patológica 

apenas quando o alvo desviante fixasse o sujeito numa relação de exclusividade. Com 

efeito, sem recusar o termo "perversão", pois sustenta a ideia de transgressão sexual do 

alvo e dos objetos, ele lhe atribui novo significado :ela sai do registro psicopatológico e se 

inscreve na dinâmica psíquica montada para satisfazer o imperativo pulsional de 

satisfação. Dessa forma, as perversões seriam emblemáticas da "onipotência do amor" 

(FREUD, 1905/1988, p.153). 

 

Em 1915, no texto A pulsão e suas vicissitudes, Freud (1915/1988) vai afirmar que a 

pulsão é uma força sedenta de satisfação, que não é necessariamente direta. A pulsão 

sexual estaria atrelada ao trabalho de inscrição de traços psíquicos, pois provocava uma 

"exigência de trabalho" ao psiquismo. Contrastando com o discurso vigente à época sobre 

a psicopatologia sexual, Freud vai afirmar que a sexualidade infantil, na sua polimorfia-

perversa, refletiria a disposição subjetiva por excelência em relação ao desejo sexual. 

 

https://www.scielo.br/j/agora/a/85nqfTqbqrL58HGY56NTkbc/?lang=pt 

Segue também em anexo, artigo sobre a sexualidade infantil com base em Klein 

Artigo sobre o inconsciente: https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0745.pdf  

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2103225/0

1763b82aa8da7bfe1166b72e16588f7.pdf 

Questão: 22 

22 – Melanie Klein possuía uma verdadeira fé na importância de buscar a expressão de 

conteúdos inconscientes e acreditava que a criança estava em melhor posição que os 

adultos para encontrá-los. 

 "Podemos estabelecer um contato mais rápido e seguro com o inconsciente das 

crianças" (Klein, 1975, P. 141), escreve ela, em 1927, por ocasião dos embates com Anna 

Freud, e acrescenta, as crianças não são, fundamentalmente, distintas dos adultos. Só o 

que ocorre é que nas crianças o 'eu' não se desenvolveu ainda, plenamente, e, portanto, 

elas estão: 

a) Em descaminhos de quem muito se preocupa com a consciência. 

b) Em condições de liberar expressões da perigosa sexualidade perversa polimorfa. 

c) Em uma constituição psíquica muito precoce, o que nos permitiria pensar em 

recalque e sintoma, na infância. 

d) Muito mais governadas pelo inconsciente. 

e) Com as passagens para entrar e sair dele e dos processos de fecundação e 



nascimento. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste razão, pois Klein possuía uma verdadeira fé na 

importância de buscar a expressão de conteúdos inconscientes e acreditava que a criança 

estava em melhor posição que os adultos para encontrá-los. "Podemos estabelecer um 

contato mais rápido e seguro com o inconsciente das crianças" (Klein, 1975, P. 141), 

escreve ela em 1927, por ocasião dos embates com Anna, e acrescenta "as crianças não 

são fundamentalmente distintas dos adultos. Só o que ocorre é que nas crianças o 'eu' não 

se desenvolveu ainda plenamente e, portanto, elas estão muito mais governadas pelo 

inconsciente. Ainda, A análise precoce, por Ana Freud, antes da óbvia e visível condição 

civilizada do ser humano alfabetizado da latência, era considerada um perigo, podendo 

inclusive liberar expressões da perigosa sexualidade perversa polimorfa. 

http://www.revistas.usp.br/estic/article/viewFile/60739/63788 

 

 

 

Questão: 23 - Psicólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103225 

Solicito anulação da questão, ou que considere o item A o correto. 

Na questão 23, as caracterizas descritas podem ser encontradas no DSM-5, na descrição 

de Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, Transtorno de acumulação, Em algumas 

classificações do distúrbio do sono. Ou mesmo algumas demências em estágios iniciais. 

Ou mesmo alguns transtorno de personalidade. 

Contudo a questão trás apenas uma serie de sintomas, sem apontamentos de possíveis 

comorbidades, formação sintomática e outras características do "paciente" o que abrange 

a amplitude diagnostica. 

 

Também não consegui encontrar fontes ou referencia para afirmar que a resposta para a 

pergunta seria o item b) Avaliação Global do Nível de Funcionamento Psicossocial, 

contudo se a resposta estiver relacionada ao GAF - Escala de Avaliação Global do 

Desenvolvimento, esta questão estaria fora dos temas propostos para o concurso, visto 

que no edital não há menção de testes, escalas ou instrumentos psicológicos, o que faz 

sentido, visto que tal conhecimento não é curricular na formação básica do psicólogo.    

Os sintomas podem ser averiguados no DSM-5. 

Questão: 23 

23 – Bom funcionamento familiar e ocupacional, incapacidade de realizar a própria 

higiene, não sabe lidar com dinheiro, dependência de familiares ou serviços sociais nas 

atividades sociais ou na vida diária, são critérios que definem o diagnóstico, no eixo: 

a) Transtorno Mental. 

b) Avaliação Global do Nível de Funcionamento Psicossocial. 

c) Problemas Psicossociais. 

d) Distúrbios Somáticos Associados. 

e) Eventos da Vida Desencadeantes ou Associados. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com Paula Dalgalarrondo, 

na formação diagnóstica, a Avaliação Global do Nível de Funcionamento Psicossocial, 

envolve, Bom funcionamento familiar e ocupacional, incapacidade de realizar a própria 

higiene, não sabe lidar com dinheiro, dependência de familiares ou serviços sociais nas 

atividades sociais ou na vida diária, etc. 

https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-

transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf 

 

 

Questão: 27 - Psicólogo 

Fundamentação 1: Solicito a mudança da alternativa correta para o item A - I e II 

http://www.revistas.usp.br/estic/article/viewFile/60739/63788
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf


Inscrição 2103225 A questão 27 apenas os itens 1 e 2 estão corretos. 

 

I – Há dificuldade marcante de prestar atenção a estímulos internos e externos, pois o 

paciente, 

geralmente, criança ou adolescente, tem a capacidade prejudicada em organizar e 

completar 

tarefas, assim como relutância em controlar seus comportamentos e impulsos 

 

Item I está correto e condizente com o DSM-5. 

 

II – A atenção constante prejudicada não parece ser o aspecto primário dessa condição. A 

dificuldade maior ocorre quando se faz necessário um estado de vigilância para detectar 

informação frequente, sobretudo quanto tal informação é, motivacionalmente, importante 

para o 

sujeito. 

 

Correção: A atenção concentrado e continua não são de fato as principais características 

do TDAH, mas sim o déficit do controle inibitório. Portanto a dificuldade de se manter 

vigilante é sim acentuada, principalmente quando o sujeito reconhece a necessidade, mas 

não consegue prestar atenção ocasionando maior sofrimento. Sendo assim o item dois 

está correto. 

 

III – Crianças têm prejuízo relacionado à filtragem de estímulos irrelevantes à tarefa 

(embora seja 

questionável se a filtragem atencional é ou não o principal problema das pessoas). 

 

Correção: O TDAH acontece independe da relevância do objeto da atenção, além de mais 

acomete adultos também da mesma forma que acomete acrianças. 

 

Portanto os itens I e II estão corretos e o item III incorreto. 

 

 

Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade 

 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

Critérios Diagnósticos 

A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere 

no funcionamento 

e no desenvolvimento, conforme caracterizado por (1) e/ou (2): 

1. Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis 

meses 

em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo 

diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais: 

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, 

hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais 

velhos e adultos (17 anos ou mais), pelo menos cinco sintomas são necessários. 

a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em 

tarefas 

escolares, no trabalho ou durante outras atividades (p. ex., negligencia ou deixa 

passar detalhes, o trabalho é impreciso). 

b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas 

(p. 

ex., dificuldade de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas). 

c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. 

ex., parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia). 

d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos 

escolares, 



tarefas ou deveres no local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, mas rapidamente 

perde o foco e facilmente perde o rumo). 

e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex., dificuldade 

em gerenciar tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em 

ordem; trabalho desorganizado e desleixado; mau gerenciamento do tempo; dificuldade 

em cumprir prazos). 

f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço 

mental 

prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para adolescentes mais velhos e 

adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos 

longos). 

g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., materiais 

escolares, lápis, livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular). 

h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais 

velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados). 

i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas (p. ex., realizar tarefas, 

obrigações; para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, 

manter horários agendados). 

Referencias 

 

https://www.scielo.br/j/ptp/a/7bV86WLMCDf36KQSTHsqkYq/?lang=pt 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/funcoes-executivas 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872007000100005 

DSM-5 

Questão: 27 

27 – No transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH): 

I – Há dificuldade marcante de prestar atenção a estímulos internos e externos, pois o 

paciente, geralmente, criança ou adolescente, tem a capacidade prejudicada em 

organizar e completar tarefas, assim como relutância em controlar seus 

comportamentos e impulsos. 

II – A atenção constante prejudicada não parece ser o aspecto primário dessa condição. 

A dificuldade maior ocorre quando se faz necessário um estado de vigilância para 

detectar informação frequente, sobretudo quanto tal informação é, motivacionalmente, 

importante para o sujeito. 

III – Crianças têm prejuízo relacionado à filtragem de estímulos irrelevantes à tarefa 

(embora seja questionável se a filtragem atencional é ou não o principal problema das 

pessoas). 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Nenhum dos itens está correto. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Apenas os itens I estão corretos. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o Professor 

Dalgalarrondo, no transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), há dificuldade 

marcante de prestar atenção a estímulos internos e externos, pois o paciente, geralmente 

criança ou adolescente, tem a capacidade prejudicada em organizar e completar tarefas, 

assim como relutância em controlar seus comportamentos e impulsos. Pacientes com 

TDAH revelam, em estudos de imagem cerebral, alterações no sistema frontal. A atenção 

constante prejudicada parece ser um aspecto primário e central dessa condição. A 

dificuldade é maior quando se faz necessário um estado de vigilância para detectar 

informação infreqüente, sobretudo quanto tal informação não é motivacionalmente 

importante para o sujeito. Crianças com TDAH têm prejuízo relacionado à filtragem de 

estímulos irrelevantes à tarefa (embora seja questionável se a filtragem atencional é ou 

não o principal problema das pessoas com TDAH). 

Fonte: https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-

semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf 

https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf


 

ENSINO SUPERIOR 

 

Específicas Farmacêutico 

 

Questão: 11 – Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103054 

Prova Farmacêutico. Questão 11: Anulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 11: Nenhuma alternativa correta 

Prova Farmacêutico. Questão 11: Conforme RENAME – 2020 (página 38) e bula, cada 

mL do soro antidiftérico contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1.000 UI 

de toxina diftérica (1.000 UI/mL). Desta forma, a questão não apresenta nenhuma 

alternativa correta. Porque a letra que consta como correta no gabarito apresenta como 

resposta UI de toxina diftérica (a representação da alternativa do gabarito não representa 

1.000UI). 

Sendo assim, solicita-se a anulação da questão, pois não existe nenhuma alternativa 

correta. 

Fonte: 

RENAME 2020. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf. 

Acesso em 14/09/2021.  

Bula Soro Antidiftérico Butantan. Disponível em: 

https://docs.google.com/gview?url=https://uploads.consultaremedios.com.br/drug_leaflet/

Bula-Soro-Antidifterico-Instituto-Butantan-Paciente-Consulta-

Remedios.pdf?1536177382&embedded=true. Acesso em 14/09/2021. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2100374 

Prova Farmacêutico. Questão 11: Anulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 11: Nenhuma alternativa correta. 

Prova Farmacêutico. Questão 11: Solicito anulação da questão pois não há alternativa 

correta, visto que, conforme a RENAME 2020 e a bula, cada mL do soro antidiftérico 

contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1.000 UI de toxina diftérica. 

Fonte: 

RENAME 2020. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf. 

Acesso em 14/09/2021. 

Bula Soro Antidiftérico Butantan. Disponível em: 

https://docs.google.com/gview?url=https://uploads.consultaremedios.com.br/drug_leaflet/

Bula-Soro-Antidifterico-Instituto-Butantan-Paciente-Consulta-

Remedios.pdf?1536177382&embedded=true. Acesso em 14/09/2021. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2099217 

Anulaçao da questao 11 

A questão numero 11 da prova de Farmacêutico está com as alternativas incompletas. 

A letra C que seria a certa conforme o gabarito nao apresenta o numero de UI de toxina 

diftérica portanto nao sendo possivel saber na hora da prova o que marcar 

Questão: 11 

11 – No soro antidiftérico cada mL contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo: 

a) 2.000 UI de toxina diftérica. 

b) 3.000 UI de toxina diftérica. 

c) UI de toxina diftérica. 

d) 4.000 UI de toxina diftérica. 

e) 5.000 UI de toxina diftérica. 



Parecer: 
 DEFERIDO COM ANULAÇÃO. Há um erro de diagramação, que impede assinalar a 

resposta correta, logo, a questão deve ser anulada. 

 

Questão: 16 - Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2099341 

SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 16 

QUESTÃO 16 APRESENTA MAIS DE UMA ALTERNATIVA CORRETA 

A alternativa A esta correta pois a produção e venda de medicamentos requer leis 

especificas para que seja contemplado o uso racional caso contrario a venda livre de todos 

os medicamentos acarretaria aumento no  uso indiscriminado portando irracional. 

A alternativa B esta correta pois a padronização de medicamentos no caso específico a 

RENAME tem objetivo de contemplar o uso racional. Conforme texto da própria 

RENAME publicado pelo MS "Há décadas, o Brasil vem investindo na publicação e 

aperfeiçoamento de listas de medicamentos essenciais como 

instrumento para garantia do acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso 

racional de medicamentos..." Isso demostra que a padronização sempre busca melhorar o 

seu uso racional. 

A alternativa E também esta correta pois a eficácia, a segurança e a qualidade dos 

produtos, além dos aspectos atinentes a custos e preços de venda, em defesa do 

consumidor representam fatores envolvidos na promoção para o uso racional de 

medicamentos. É incontestável que eficacia, segurança e qualidade de medicamentos 

contemplam a promoção do seu uso racional e além disso a próprio conceito de uso 

racional de medicamentos da OMS e MS contempla o menor custo individual e para a 

comunidade no uso de medicamentos. 

Segue em anexo PNM com trechos em destaque que justificam o exposto acima 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2099341/f

52e7f2ee0a3ea845bb5eaac060ecb8b.pdf 

Questão: 16 

16 – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, o processo indutor do uso 

irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, presentes na 

sociedade brasileira, são fatores que promovem um aumento na demanda por 

medicamentos, requerendo, necessariamente, a promoção do seu uso racional mediante: 

a) A produção e a venda de medicamentos, enquadradas, por leis específicas. 

b) Prioridades na adoção, pelo profissional médico, de produtos padronizados, 

constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

c) Programas de subsídios institucionais, tais como de compras de medicamentos, 

reembolsos especiais e planos de saúde. 

d) A reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo 

educativo, tanto para a equipe de saúde quanto para o usuário. 

e) A eficácia, a segurança e a qualidade dos produtos, além dos aspectos atinentes 

a custos e preços de venda, em defesa do consumidor. 

Parecer: 

 Indeferido. O texto da Política Nacional de Medicamentos, aponta que o processo indutor 

do uso irracional e desnecessário de medicamentos e o estímulo à automedicação, 

presentes na sociedade brasileira, são fatores que promovem um aumento na demanda por 

medicamentos, requerendo, necessariamente, a promoção do seu uso racional mediante a 

reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo, tanto para 

a equipe de saúde quanto para o usuário. 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf 

 

 

 

Questão: 24 - Farmacêutico 

Fundamentação 1: Solicito anulação da questão 24. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf


Inscrição 2099341 Questão N° 24 tem mais de uma alternativa correta 

A questão 24 apresenta a meu ver 3 alternativas corretas: 

De acordo com o documento, Politica Nacional de medicamentos(PNM) as modificações 

qualitativas e quantitativas, no consumo de medicamentos são influenciadas por: 

Indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento, na 

expectativa de vida ao nascer. (resposta correta segundo o gabarito) 

Mas, além disso o próprio documento PNM traz no seu texto "Para assegurar o acesso da 

população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os 

gestores do SUS, nas três esferas de Governo, atuando em estreita parceria, deverão 

concentrar esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance 

deste propósito estejam balizadas pelas diretrizes a seguir explicitadas" . Conforme este 

trecho da Própria portaria a alternativa E está correta também. 

Ainda, a natureza das práticas de assistência nelas desenvolvidas, ou seja, pela totalidade 

dos recursos por elas absorvidos que é a alternativa C também está correta pois a 

totalidade de recursos em assistência farmacêutica impacta na Qualidade e quantidade de 

medicamentos a serem fornecidos pois existe controle limitado de recursos em saúde, a 

PNI, diz: "Acarretando um maior consumo e gerando um maior custo social, tem-se 

novamente o processo de envelhecimento populacional interferindo sobretudo na 

demanda de medicamentos destinados ao tratamento das doenças crônico-degenerativas, 

além de novos procedimentos terapêuticos com utilização de medicamentos de alto custo"  

Dessa forma a alternativa C também está correta. 

Segue em anexo a Portaria com trechos destacados que justificam o exposto acima 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2099341/e

f228b3f1fa6fc989e39dba2790d7ebf.pdf 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2099217 

Anulação de questão 

Questão 24 da prova de Farmacêutico cita algumas alternativas que podem ser marcadas e 

nao apenas uma 

Essa questão fala do PNM dizendo que modificações qualitativas e quantitativas podem 

ser influenciadas por alguns fatores, dentre as alternativas a correta é a letra D, segundo o 

gabarito, mas entendo que as outras alternativas tb podem ser marcadas visto que não há 

clareza na diferença entre as alternativas propostas podendo mais de uma ser considerada 

correta. 

Questão: 24 

24 – A Política Nacional de Medicamentos relata que o envelhecimento populacional gera 

novas demandas, cujo atendimento requer a constante adequação do sistema de saúde e, 

certamente, a transformação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir 

prioridade ao caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Sob esse enfoque, a política de medicamentos é, indubitavelmente, fundamental nessa 

transformação. De acordo com o documento, deve-se considerar, ainda, que modificações 

qualitativas e quantitativas, no consumo de medicamentos são influenciadas:  

a) Pelas doenças crônico-degenerativas, pelo aumento da morbimortalidade 

decorrente da violência, e, especialmente, pelos homicídios e acidentes de 

trânsito. 

b) Pela natureza das práticas de assistência nelas desenvolvidas, ou seja, pela 

totalidade dos recursos por elas absorvidos. 

c) Pelos estabelecimentos públicos e o setor privado de prestação de serviços, que 

inclui desde unidades de atenção básica, até centros hospitalares de alta 

complexidade. 

d) Pelos indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência 

de aumento, na expectativa de vida ao nascer. 

e) Pelas questões relativas às responsabilidades dos três gestores do Sistema Único 

de Saúde - SUS e ao efetivo controle da qualidade. 



Parecer: 

 Indeferido. O texto da Política, é claro, deve-se considerar, ainda, que modificações 

qualitativas e quantitativas no consumo de medicamentos são influenciadas pelos 

indicadores demográficos, os quais têm demonstrado clara tendência de aumento na 

expectativa de vida ao nascer. 

Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf 

 

 

 

Questão: 25 - Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2099341 

Solicito anulação da questão 25 por não apresentar alternativa correta. conforme pagina 

14 da Politica Nacional de Medicamentos 

Questão 25 não apresenta alternativa correta. 

Conforme texto da Politica Nacional de Medicamentos a que se refere a questão 25 o 

texto descrito: " A assistência farmacêutica no SUS, por outro lado, englobará as 

atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da 

qualidade e utilização – nesta compreendida a prescrição e a 

dispensação – o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo 

as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos. O 

"nesta " descrito no  texto está se referindo a assistência farmacêutico em todas as etapas 

e não apenas a utilização. Salienta-se ainda que a prescrição e dispensação de 

medicamentos são momentos que antecedem a utilização. Fazem sim parte do processo de 

assistência farmacêutica porém não especificamente da fase de utilização de 

medicamentos. 

Questão: 25 

25 – De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a assistência farmacêutica, no 

SUS, englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e 

distribuição, controle da qualidade e utilização. De acordo com o documento, a prescrição 

e a dispensação estão compreendidas, na fase de: 

a) Seleção. 

b) Programação. 

c) Distribuição. 

d) Controle de qualidade. 

e) Utilização. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois o texto da Política é claro, A 

assistência farmacêutica no SUS, por outro lado, englobará as atividades de seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização 

– nesta compreendida a prescrição e a dispensação – o que deverá favorecer a 

permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, 

identificadas com base em critérios epidemiológicos. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf 

 

 

 

Questão: 26 - Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103054 

Prova Farmacêutico. Questão 26: Anulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 26: Nenhuma alternativa correta 

Prova Farmacêutico. Questão 26: Conforme Guia da ANVISA, no Brasil só estão 

disponíveis cefalosporinas de terceira geração na apresentação parenteral (ceftriaxona, 

cefotaxima e ceftazidima). Desta forma, a questão não apresenta nenhuma alternativa 

correta. 

Fonte:  

Antimicrobianos - Bases teóricas e uso clínico. Disponível em: 

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/

modulo1/cefalosporinas3.htm. Acesso em 14/09/2021. 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf


Fundamentação 2: 

Inscrição 2100374 

Prova Farmacêutico. Questão 26: Anulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 26:  Nenhuma alternativa correta. 

Prova Farmacêutico. Questão 26: Solicito anulação da questão, pois a forma com que a 

alternativa correta do gabarito preliminar foi escrita, induz ao erro e dificulta a 

interpretação, pois sabe-se que no Brasil as cefalosporinas de terceira geração que são 

disponíveis são: ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima.  

Fonte:  

Antimicrobianos - Bases teóricas e uso clínico. Disponível em: 

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/

modulo1/cefalosporinas3.htm. Acesso em 14/09/2021. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2099217 

Anulaçao de questão 

questão 26 da prova de farmacêutico confusa 

essa questão 26 tem como alternativa certa a letra C que, segundo o gabarito é correta, 

mas como as outras alternativas tinham 3 medicamentos descritos e a correta tinha 3 

repetindo um deles, isso gera confusão pro candidato 

Questão: 26 

26 – No Brasil, as cefalosporinas de 3ª geração disponíveis, comercialmente, são: 

a) Cefaclor. Cefoxitina e Cefuroxima. 

b) Cefadroxil, Cefalexina e Cefalotina. 

c) Cefotaxima, Ceftazidima e Ceftazidima. 

d) Cefalotina, Cefazolina e Cefepima. 

e) Cefepima e Ceftriaxona. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste razão, pois as cefalosporinas de 3ª geração, disponíveis 

no Brasil, são Cefotaxima; Ceftazidima; Ceftriaxona Dissódica. Apensar da repetição da 

medicação Ceftazidima, esta é uma cefalosporina de 3ª geração, o que mantém a 

alternativa como correta. Nenhuma das outras alternativas apontam os medicamentos 

dessa classe, corretamente.  

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2018/10/manual-

farmaceutico-2018-2019.pdf 

 

 

Questão: 30 - Farmacêutico 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2099217 

questão numero 30 

anulação de questão 

Conforme RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO DE 2013 que Regulamenta as 

atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências;  

 

CAPÍTULO I – DAS ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO 

Art. 7º - São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos 

âmbitos individual e coletivo: 

VIII - Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o 

propósito de prover cuidado ao paciente; 

XXIV - Elaborar uma lista atualizada e conciliada de medicamentos em uso pelo paciente 

durante os processos de admissão, transferência e alta entre os serviços e níveis de 

atenção à saúde; 

Anamnese farmacêutica: é procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada 

pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de 

saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à 

saúde 

PORTANTO A ALTERNATIVA B (EDUCAÇÃO AO PACIENTE) NÃO PODE SER 

CONSIDERADA CORRETA, POIS ANAMNESE E ORIENTAÇÃO DE ALTA SÃO 

ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO 

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2018/10/manual-farmaceutico-2018-2019.pdf
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2018/10/manual-farmaceutico-2018-2019.pdf


Fundamentação 2: 

Inscrição 2099341 

QUESTÃO 30 NÃO APRESENTA NENHUMA ALTERNATIVA CORRETA 

SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 30 

Conforme RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO DE 2013 que Regulamenta as 

atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências;  

CAPÍTULO I – DAS ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO 

Art. 7º - São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos 

âmbitos individual e coletivo: 

VIII - Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o 

propósito de prover cuidado ao paciente; 

XXIV - Elaborar uma lista atualizada e conciliada de medicamentos em uso pelo paciente 

durante os processos de admissão, transferência e alta entre os serviços e níveis de 

atenção à saúde; 

Anamnese farmacêutica: é procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada 

pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de 

saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à 

saúde 

PORTANTO A ALTERNATIVA B ( EDUCAÇÃO AO PACIENTE) NÃO PODE SER 

CONSIDERADA CORRETA, POIS ANAMNESE E ORIENTAÇÃO DE ALTA SÃO 

ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2099341/2

a7ddc2ff7a0bed85bf3218a558cea1c.pdf 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2103054 

Prova Farmacêutico. Questão 30: Anulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 30: Referência utilizada para formulação da questão. 

Prova Farmacêutico. Questão 30: A questão refere-se à Tabela 1. Classificação das 

intervenções farmacêuticas padronizadas no hospital (Letra K) do artigo 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NO PROCESSO DA VALIDAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO MÉDICA o qual trata de um estudo realizado em um hospital privado do 

município de São Paulo que tem como objetivo analisar as intervenções farmacêuticas 

realizadas durante validação da prescrição médica e demonstrar o fluxo do processo da 

validação da prescrição no hospital em estudo, publicado em junho de 2014 

(CARDINAL; FERNANDES, 2014). 

No que tange ao conteúdo referente a padronização de categorias internas de um hospital 

privado, não é cabível o questionamento, uma vez que existem diferentes padronizações 

em diversas instituições hospitalares, que utilizam termos e conceitos diferentes. Uma 

referência que traz conteúdo de uma instituição em particular, que não referencia e não é 

referenciado por documentos oficiais, prejudica a interpretação dos candidatos sobre os 

termos apresentados nas alternativas da questão. Ademais, frisa-se que a Resolução do 

Conselho Federal de Farmácia nº 585 de 29 de agosto de 2013 é um documento oficial 

que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências e que 

não classifica as intervenções farmacêuticas conforme apresentado na questão. 

Fonte: 

Intervenção farmacêutica no processo da validação da prescrição médica. Disponível em: 

https://www.santapaula.com.br/Arquivos/IEP_farmacia_trabalho021.pdf. Acesso em 

14/09/2021. 

Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 585 de 29 de agosto de 2013. Disponível 

em: https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf. Acesso em 14/09/2021. 

Questão: 30 

30 – Anamnese farmacêutica e orientação de alta ao paciente e/ou cuidador são 

intervenções farmacêuticas ligadas à categoria: 

a) Toxicidade. 

b) Educação ao paciente. 

c) Reconciliação medicamentosa. 

d) Adaptação da forma farmacêutica. 



e) Compatibilidade medicamentosa. 

Parecer: 

 Indeferido. A questão não solicita indicar atribuições do farmacêutico, e sim, atribuições 

ligadas à orientações de alta, cuidado, de acordo com o artigo de revisão, o farmacêutico, 

ligado à Educação ao paciente / cuidador, tem intervenções do tipo: Anamnese 

farmacêutica e orientação de alta ao paciente e ou cuidador. 

http://www.santapaula.com.br/Arquivos/IEP_farmacia_trabalho021.pdf 

 

 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

Específicas Odontólogo 

 

Questão: 11 – Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se anulação da questão 11. 

Questão 11: O gabarito da questão é ambíguo, sendo possível assinalar mais de uma 

alternativa. 

A Técnica de Gow-Gates baseia-se em um bloqueio nervoso mandibular (GOW-GATES 

G.A. et al., 1973; MALAMED S.F. et al., 2013), realizado com a abertura máxima de 

boca (GOW-GATES G.A. et al., 1973; SALOMÃO J.A.S. et al., 1996), que tem como 

objetivo o bloqueio dos nervos alveolar inferior, incisivo, mentual, lingual, 

auriculotemporal, milo-hióideo e bucal (FARIAS F.O. et al., 2017; FERNANDES L.G.C.  

et al., 2019).  

 

Referências:  

FARIAS FO. Variações anatômicas relacionadas com o nervo alveolar inferior e sua 

influência nas falhas anestésicas. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 

Fernando Pessoa, 2017; 1(1): 1-30. 10.  

FERNANDES LGC. Bloqueio do nervo inferior: Uma técnica alternativa com agulha 

extracurta. Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, 2019; 

1(1): 1-48. 

GOW-GATES GA. Mandibular conduction anestesia: a new technique using extraoral 

landmarks. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral Radiology, 1973; 

36(3): 321-328. 

MALAMED SF. Manual da Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013; 432p. 

SALOMÃO JAS. Técnicas Intra Orais de Bloqueio. Manual ilustrado de anestesiologia. 

São Paulo: Editora Robe, 1996: 87p. 

 

Questão: 11 

11 – A Técnica De Gow-Gates é utilizada para qual anestesia odontológica? 

a) Bloqueio Mandibular De Boca Fechada. 

b) Bloqueio Do Nervo Bucal. 

c) Bloqueio Do Nervo Alveolar Inferior. 

d) Bloqueio do Nervo Nasopalatino. 

e) Bloqueio Do Nervo Mandibular. 

Parecer: 

INDEFERIDO. Como aponta o recurso, a técnica é um bloqueio do nervo mandibular. A 

própria técnica, é nomeada, dessa forma: Bloqueio Do Nervo Mandibular: A Técnica De 

Gow-Gate. 

https://periodicos.uff.br/ijosd/article/download/43143/24540/145011 

 

 

Questão: 12 - Odontólogo 

http://www.santapaula.com.br/Arquivos/IEP_farmacia_trabalho021.pdf
https://periodicos.uff.br/ijosd/article/download/43143/24540/145011


Fundamentação 1: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se anulação da questão 12. 

Questão 12: apesar de o gabarito estar correto, o uso de instrumentos rotatórios na 

endodontia não corresponde aos procedimentos realizados na Atenção Básica pelo 

Cirurgião-Dentista generalista, vaga para a qual o concurso está selecionando 

profissionais, não sendo pedido no edital qualquer curso de atualização ou especialização. 

Na Atenção Básica o Cirurgião-Dentista generalista limita-se ao procedimento de acesso 

à câmara pulpar e medicação (por dente), e logo após, faz-se o encaminhamento do 

paciente para a realização da endodontia. O uso de instrumentos rotatórios se faz tão 

somente em centros de especialidades ou consultórios particulares, uma vez que é 

necessário um curso de atualização ou especialização, não sendo realizado nas Unidades 

Básicas de Saúde. Para fins de comprovação, o site do e-SUS disponibiliza os 

procedimentos realizados pela Odontologia no âmbito do SUS: 

http://www2.eerp.usp.br/Nepien/ManualeSUS/F_AtendimentoOdontologico_Resumo.ht

ml. 

Ainda, apesar de constar no conteúdo programático do edital, a endodontia, as ementas 

das Universidades disponibilizam para a graduação de Odontologia apenas o 

conhecimento básico da Endodontia, métodos manuais, instrumentos manuais, como 

consta, por exemplo, na proposta pedagógica curricular do curso de Graduação da URI 

Erechim, que segue em anexo.  

Sendo assim, essa questão se torna irrelevante para a Atenção Básica. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2097998/2

7a3719600beb3c16a9a741e12b9d13b.pdf 

Questão: 12 

12 – Na endodontia, os instrumentos rotatórios convencionais para serem utilizados no 

preparo químico-mecânico dos canais radiculares, devem ser manipulados, 

cuidadosamente, para evitar acidentes desagradáveis. A maioria dos instrumentos 

rotatórios convencionais são utilizados e possuem a maior efetividade de corte em: 

a) Rotação anti-horária. 

b) Rotação horária. 

c) Rotação pulsátil. 

d) Movimentos verticais. 

e) Movimentos transversais. 

Parecer: 
 Indeferido. O recurso não atende ao candidato, pois é conteúdo específico do edital. 

- Endodontia. 

 

 

Questão: 14 - Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2098443 

Solicito a revisão das alternativas e a possível anulação da questão. 

Na leitura da questão 14 percebi que não tinha uma resposta tão adequada, visto que não 

especifica marca ou modelo do aparelho. 

O aparelho de ultrassom irá gerar energia acústica que, ao ser transmitida ao instrumento, 

fará com que ele vibre com um movimento oscilatório característico que dependerá da 

frequência da vibração. Geralmente essa frequência oscilará em uma faixa de 20 a 50 

Khz. em aparelhos ultrassônicos e de 2 a 6 Khz. em dispositivos sônicos. 

- Ingle J, Bakland L, Peters D, Buchanan S, Mullaney T. Preparación de la cavidad 

endodóntica, en: Ingle J, Bakland L. editores, Endodoncia, 4° Ed. México, 

McGraw-Hill Interamericana, 1996, Cap.3. 

PADRÓN, JE. Ultrasonido en Endodoncia. Caracas. Atualizado em Julho de 2006. 

(http://www.innovadent-si.com/pdf/ultra_en_endodoncia.pdf) 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se anulação da questão 14. 

Questão 14: apesar de o gabarito estar correto, o uso do ultrassom na endodontia não 

corresponde aos procedimentos realizados na Atenção Básica pelo Cirurgião-Dentista 



generalista, vaga para a qual o concurso está selecionando profissionais, não sendo pedido 

no edital qualquer curso de atualização ou especialização. 

Na Atenção Básica o Cirurgião-Dentista generalista limita-se ao procedimento de acesso 

à câmara pulpar e medicação (por dente), e logo após, faz-se o encaminhamento do 

paciente para a realização da endodontia. O uso do ultrassom para fins endodônticos se 

faz tão somente em centros de especialidades ou consultórios particulares, uma vez que é 

necessário um curso de atualização ou especialização, não sendo realizado nas Unidades 

Básicas de Saúde. Para fins de comprovação, o site do e-SUS disponibiliza os 

procedimentos realizados pela Odontologia no âmbito do SUS: 

http://www2.eerp.usp.br/Nepien/ManualeSUS/F_AtendimentoOdontologico_Resumo.ht

ml. 

Ainda, apesar de constar no conteúdo programático do edital, a endodontia, as ementas 

das Universidades disponibilizam para a graduação de Odontologia apenas o 

conhecimento básico da Endodontia, métodos manuais, instrumentos manuais, como 

consta, por exemplo, na proposta pedagógica curricular do curso de Graduação da URI 

Erechim.  

Sendo assim, essa questão se torna irrelevante para a Atenção Básica. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2097998/3

ee0db720b78e6221baed22fe129a039.pdf 

Questão: 14 

14 – Os aparelhos ultrassônicos utilizados para procedimentos endodônticos, no preparo 

do canal, trabalham numa frequência que varia de: 

a) 12000 a 20000 Hz. 

b) 1000 a 3000 Hz. 

c) 5000 a 10000 Hz. 

d) 25000 a 30000 Hz. 

e) 2000 a 6000 Hz. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste razão, pois o conteúdo atende ao edital, e, os aparelhos 

ultrassônicos utilizados para procedimentos endodônticos no preparo do canal trabalham 

numa frequência que varia de 25000 a 30000 Hz. A ação vibratória da lima endodôntica 

promove, junto à parede da dentina uma microerosão da mesma, cujo produto é eliminado 

pelo fluxo irrigante e em grau variável pelo fenómeno de cavitação (Silva, 2012). 

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/5766/1/PPG_25838.pdf 

 

 

 

Questão: 19 - Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103571 

Anulação da questão de numero 19 para o cargo de Odontólogo. 

QUESTÃO 19 - Cargo de Odontólogo. Tema abordado não compete com os 

conhecimentos médio requerido para graduado em Odontologia.   

QUESTÃO 19 - Cargo Odontólogo 

Conselho Federal de Odontologia demanda capacitação de 96 horas para utilização de 

sedação e Óxido Nitroso. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se anulação da questão 19. 

Questão 19: apesar de o gabarito estar correto, o uso do Óxido Nitroso não corresponde 

aos procedimentos realizados na Atenção Básica pelo Cirurgião-Dentista generalista, 

vaga para a qual o concurso está selecionando profissionais, não sendo pedido no edital 

qualquer curso de atualização ou especialização. 

Na Unidade Básica de Saúde, o Cirurgião-Dentista generalista faz uso das técnicas 

anestésicas locais, como por exemplo, o bloqueio do nervo alveolar inferior, sendo o uso 

do Óxido Nitroso extremamente incompatível com a Atenção Básica, uma vez que é 

necessário um curso de capacitação.  

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/5766/1/PPG_25838.pdf


Apesar de constar no conteúdo programático do edital, a sedação e anestesia geral, as 

ementas das Universidades disponibilizam apenas o conhecimento da farmacologia e 

anestesiologia voltado para a Odontologia, como por exemplo, na proposta pedagógica 

curricular do curso de Graduação da URI Erechim, que segue em anexo. 

Sendo assim, essa questão se torna irrelevante para a Atenção Básica. 

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2097998/0

a0a39f243a8dd21193c61d9f7e2f676.pdf 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2104123 

Presença de questões que não condizem com o rol de conhecimentos exigidos pelo cargo, 

questões sobre utilização de N2O na odontologia. 

A utilização de N2O em odontologia demanda de curso de habilitação específico, 

conforme resolução n° 51/04 do CFO, que dispõem sobre a aplicação de analgesia 

relativa e sedação consciente, e não faz parte do conhecimento comum de um graduado 

em odontologia. Inclusive, sendo previsto no curso, como disciplina obrigatória a 

potência do Óxido Nitroso, Art. 2°, h, h.2. O que não condiz com o grau de instrução 

necessário para o cargo. 

Inclusive, estudos apontam que cirurgiões-dentistas entendem que é um tema que deveria 

ser ensinado na graduação, bem como o perfil de dentistas que o utilizam, e a opção pelo 

diálogo ao uso de fármacos. Tais estudos demonstram falta de conhecimento comum ao 

dentista, pela necessidade de habilitação específica e a diminuição do interesse em sua 

utilização, dando preferência ao uso de formas não farmacológicas de controle da 

ansiedade. 

MACARINI, Roberta Frasson Macarini et al. Perfil do cirurgião-dentista que utiliza 

sedação com óxido nitroso em Santa Catarina. 2015. 

COSTA, Ana Maria Duarte Dias et al. Conhecimento dos acadêmicos de Odontologia 

sobre sedação consciente com a utilização do óxido nitroso. Odontologia Clínico-

Científica (Online), v. 10, n. 2, p. 137-141, 2011. 

MONTE, Ingrid Cordeiro et al. Uso de Métodos para Controle do medo e da Ansiedade 

Odontológicos por Cirurgiões-Dentistas da Cidade de Fortaleza. Brazilian Journal of 

Development, v. 6, n. 8, p. 56894-56916, 2020. 

 

Questão: 19 

19 – Sobre os benefícios do uso de N2O, considere os itens abaixo: 

I – A concentração de N2O acelera a absorção de outros anestésicos inalatórios 

administrados concomitantemente. 

II – A alta solubilidade do N2O, no sangue, favorece a rápida indução da anestesia e, 

igualmente, a rápida recuperação após o término da administração. 

III – O N2O pode ser administrado a uma concentração de até 70% em anestesia geral. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Nenhum dos itens está correto. 

Parecer: 

 Indeferido. Anestesia em Odontologia, é conteúdo do edital, e muitos artigos apontam 

sobre o uso desse tipo de anestesia em odontologia, o que cabe, adequadamente, ao 

proposto. 

 

 

Questão: 24 - Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se anulação da questão 24. 

Questão 24: o gabarito apresenta mais de uma alternativa que pode ser assinalada, devido 

as diferentes técnicas que podem ser empregadas na realização de uma endodontia. 

Dentes com necrose pulpar, o tratamento geralmente não é realizado em sessão única, 



sendo assim, se faz o tratamento em no mínimo três sessões: 1- abertura e penetração 

desinfetante; 2- preparo cervical, odontometria e preparo biomecânico (instrumentação 

dos canais radiculares); 3- obturação dos canais. 

Em dentes com necrose pulpar, a técnica de esvaziamento do canal radicular é conhecida 

como “penetração desinfetante”. Devido à presença de conteúdo séptico, essa manobra 

deve ser realizada em etapas, evitando-se a extrusão de bactérias e seus subprodutos para 

a região periapical. A penetração desinfetante consiste no emprego de instrumentos de 

pequeno calibre (não dão forma ao canal, por serem de pequeno calibre) que devem ser 

inseridos no interior do canal radicular, com irrigação alternada de solução de hipoclorito 

de sódio. A penetração desinfetante deve ser inicialmente realizada no Comprimento de 

Trabalho Provisório. Após a realização dessa etapa, se faz o preparo biomecânico, a 

instrumentação propriamente dita, que é realizada visando alargar e alisar as paredes 

dentinárias do canal radicular, dando-lhe forma cônica para melhor acomodação e contato 

com as paredes do material obturador e, também preparar o batente apical. 

 

Referência:  

Equipe de Endodontia da UFRGS. Endodontia pré-clínica. Porto Alegre. 2020. 

 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2103571 

Anulação de questão de numero 24 para o cargo de Odontólogo 

QUESTÃO 24 - Cargo Odontólogo. A alternativa “D” pode ser considerada com 

VERDADEIRA.  

QUESTÃO 24 - Cargo Odontólogo 

A limpeza e modelagem do canal radicular caracteriza-se como uma das fases mais 

importantes da terapia endodôntica. Atualmente, as técnicas de instrumentação têm como 

objetivo o estabelecimento do batente apical, local onde se adaptará o cone principal de 

guta-percha. (PEREIRA. A., 2011) 

 

PEREIRA, Analice Giovani et al. Avaliação da influência dos ângulos de flexão das 

limas no preparo do batente apical pelas técnicas de instrumentação manual e rotatória. 

2011. Tese de Mestrado 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2098579 

questão 24: correção do gabarito 

Questão Específica 24)  

"O limite apical da instrumentação na junção cementodentinária (JCD) do canal seria o 

ideal, mas, na maioria das vezes, isto não é possível, por causa da grande variabilidade na 

localização da constricção e da dificuldade em detectá-la clinicamente, mesmo pelo 

profissional mais habilitado. (...) Em razão das avaliações citadas, o término da 

instrumentação de um canal radicular (batente apical) tem sido proposto entre 1 a 2 mm 

aquém do vértice do ápice radiográfrico tanto no tratamento de dentes polpados quanto no 

de dentes despolpados"  - Livro Endodontia Biologia e tecnica (Lopes e Siqueira). 

Batente apical também faz parte do preparo biomecânico do canal. Então alternativa "D" 

está correta. Resposta mais coerente seria alternativa "B" já que o conceito de dentina 

amolecida faz referencia à dentina coronária que quando atingida pela cárie, que ativa fica 

com aspecto amolecido e infectado. 

 

Questão: 24 

24 – São finalidades do preparo biomecânico nas necropulpectomias (penetração 

desinfectante), exceto: 

a) Neutralizar o conteúdo tóxico da cavidade pulpar. 

b) Remover restos necróticos, dentina infectada e amolecida.  

c) Remover por meio mecânico e químico os microrganismos e seus produtos, 

reduzindo a microbiota do canal radicular. 

d) Preparar o batente apical (degrau apical). 

e) Alargar e alisar as paredes dentinárias do canal radicular, dando-lhe forma 

cônica. 



Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a USP, Preparar o 

batente apical (degrau apical) é uma das finalidades do preparo biomecânico das 

pulpectomias, e não nas necropulpectomias (penetração desinfectante). 

Fonte: https://www.forp.usp.br/restauradora/temas_endo/solu/solu.htm 

 

 

 

Questão: 27 - Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2097977 

Anulação da questão 27 

A questão solicitava a única correta 

4 alternativas estão corretas e 1 incorreta (somente a alternativa D). 

A questão solicitava a única correta 

 

4 alternativas estão corretas e 1 incorreta (somente a alternativa D). 

 

Foram retiradas do arquivo abaixo, sendo o título e as alternativas retiradas do link 

abaixo, 

https://www.airliquidehealthcare.com.br/sites/alh_br/files/2016/07/05/oxido_nitroso.pdf 

 

Alternativa A – página 2 - CORRETA 

 

O mecanismo de ação analgésica do N2O difere da maioria dos agentes anestésicos 

convencionais voláteis e intravenosos. Ele envolve a inibição não-competitiva dos 

receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato). 

 

“Além disso, o mecanismo de ação anestésica do N2 O difere da maioria dos agentes 

anestésicos convencionais voláteis e intravenosos*. Ele envolve a inibição não-

competitiva dos receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato), enquanto que os outros 

agentes são predominantemente agonistas do receptor GABA (ácido gama-

aminobutírico).4,5” 

Alternativa B – página 4 - CORRETA 

 

Em termos de potência analgésica, 30% de N2O equivale a 10-15 mg de morfina. 

 

“• Em termos de potência analgésica, 30% de N2 O equivale a 10-15 mg de morfina. 11” 

 

Alternativa C – página 2 - CORRETA 

 

Os efeitos anestésicos do óxido nitroso envolvem a ativação do sistema neuronal 

opioidérgico. 

 

“Os efeitos analgésicos do óxido nitroso envolvem a ativação do sistema neuronal 

opioidérgico.6” 

 

Alternativa D – página 3 - INCORRETA 

 

Ao contrário de outros agentes anestésicos, o N2O, isoladamente, apresenta uma 

característica notável, uma vez que produz anestesia em concentrações subanalgésicas. 

 

“Ao contrário de outros agentes anestésicos, o N2 O isoladamente apresenta uma 

característica notável, uma vez que produz analgesia em concentrações sub-anestésicas 

(Figura 1).8,9” 

 

Alternativa E – página 5 - CORRETA 

 



O N2O isolado causa maior depressão cardiovascular e respiratória do que qualquer outro 

anestésico inalatório. 

 

“• O N2 O isolado causa menor depressão cardiovascular e respiratória do que qualquer 

outro anestésico inalatório.9” 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2097977/2

34ecfa02303ea06f60db1aeea11e9bd.pdf 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2103571 

Anulação da questão de número 27 para o cargo de Odontólogo. 

Questão 27 - Cargo de Odontólogo. Tema abordado não compete com os conhecimentos 

médio requerido para graduado em Odontologia.   

QUESTÃO 27 - Cargo Odontólogo 

Conselho Federal de Odontologia demanda capacitação de 96 horas para utilização de 

sedação e Óxido Nitroso. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2098327 

Visto que apenas uma alternativa poderá ser considerada correta, a questão deverá ser 

anulada. 

Questão 27 - há duas alternativas corretas. Sendo alternativas A e B 

Conforme destacado em vermelho no arquivo anexado abaixo (PDF) as duas alternativas 

estão corretas: 

 

a) O mecanismo de ação analgésica do N2O difere da maioria dos agentes anestésicos  

convencionais voláteis e intravenosos. Ele envolve a inibição não-competitiva dos  

receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato). 

b) Em termos de potência analgésica, 30% de N2O equivale a 10-15 mg de morfina. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2098327/7

b187036e97c5f9c934af68ef4af3892.pdf 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se anulação da questão 27. 

Questão 27: apesar de o gabarito estar correto, o uso do Óxido Nitroso não corresponde 

aos procedimentos realizados na Atenção Básica pelo Cirurgião-Dentista generalista, 

vaga para a qual o concurso está selecionando profissionais, não sendo pedido no edital 

qualquer curso de atualização ou especialização. 

Na Unidade Básica de Saúde, o Cirurgião-Dentista generalista faz uso das técnicas 

anestésicas locais, como por exemplo, o bloqueio do nervo alveolar inferior, sendo o uso 

do Óxido Nitroso extremamente incompatível com a Atenção Básica, uma vez que é 

necessário um curso de capacitação.  

Apesar de constar no conteúdo programático do edital, a sedação e anestesia geral, as 

ementas das Universidades disponibilizam apenas o conhecimento da farmacologia e 

anestesiologia voltado para a Odontologia, como por exemplo, na proposta pedagógica 

curricular do curso de Graduação da URI Erechim, que segue em anexo. 

Sendo assim, essa questão se torna irrelevante para a Atenção Básica. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2097998/a

8c5dbf98b95c1b25d2e37c7c6475ff8.pdf 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2098463 

Pedido de anulação da questão 27 – Odontólogo 

Interposição de recurso para anulação da questão 27 de Odontólogo, a qual nos pede para 

assinalar a alternativa correta, entretanto, possui 4 alternativas certas. 

Anulação de questão nº27 de Odontólogo.  

A questão pede para assinalar a alternativa correta em relação ao uso do óxido nitroso em 

anestesias. 



Segundo a publicação:  

https://www.airliquidehealthcare.com.br/sites/alh_br/files/2016/07/05/oxido_nitroso.pdf 

(também enviada no anexo)  

Acredito que a questão deva ter sido retirada desta publicação, pois contém as alternativas 

A, B, C e D escritas na íntegra, tornando todas corretas.  

Portanto, a alternativa teria 4 respostas. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2098463/4

700c68ab44270737475d429b018a379.pdf 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2104123 

Presença de questões que não condizem com o rol de conhecimentos exigidos pelo cargo, 

questões sobre utilização de N2O na odontologia. 

A utilização de N2O em odontologia demanda de curso de habilitação específico, 

conforme resolução n° 51/04 do CFO, que dispõem sobre a aplicação de analgesia 

relativa e sedação consciente, e não faz parte do conhecimento comum de um graduado 

em odontologia. Inclusive, sendo previsto no curso, como disciplina obrigatória a 

potência do Óxido Nitroso, Art. 2°, h, h.2. O que não condiz com o grau de instrução 

necessário para o cargo. 

Inclusive, estudos apontam que cirurgiões-dentistas entendem que é um tema que deveria 

ser ensinado na graduação, bem como o perfil de dentistas que o utilizam, e a opção pelo 

diálogo ao uso de fármacos. Tais estudos demonstram falta de conhecimento comum ao 

dentista, pela necessidade de habilitação específica e a diminuição do interesse em sua 

utilização, dando preferência ao uso de formas não farmacológicas de controle da 

ansiedade. 

MACARINI, Roberta Frasson Macarini et al. Perfil do cirurgião-dentista que utiliza 

sedação com óxido nitroso em Santa Catarina. 2015. 

COSTA, Ana Maria Duarte Dias et al. Conhecimento dos acadêmicos de Odontologia 

sobre sedação consciente com a utilização do óxido nitroso. Odontologia Clínico-

Científica (Online), v. 10, n. 2, p. 137-141, 2011. 

MONTE, Ingrid Cordeiro et al. Uso de Métodos para Controle do medo e da Ansiedade 

Odontológicos por Cirurgiões-Dentistas da Cidade de Fortaleza. Brazilian Journal of 

Development, v. 6, n. 8, p. 56894-56916, 2020. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2098579 

Questão 27: anulação da questão 

Questão Específica 27) 

Letra "A" está correta: "Além disso, o mecanismo de ação anestésica do N2O difere da 

maioria dos agentes anestésicos convencionais voláteis e intravenosos*. Ele envolve a 

inibição não-competitiva dos receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato), enquanto que 

os outros agentes são predominantemente agonistas do receptor GABA (ácido gama-

aminobutírico)"  -  mesma fonte que usaram na prova - fonte: Óxido Nitroso – Um 

anestésico singular na medicina moderna (airliquide). 

Conteúdo não está inserido no cotidiano do dentista generalista e não tem no livro que é 

referência do conteúdo "terapeutica medicamentosa - Eduardo Dias Andrade", invibializa 

os candidados de responderem à questão. Somente se tivesse alguma habilitação 

Questão: 27 

27 – O Óxido Nitroso (N2O) possui um longo histórico, na Medicina. A sua primeira 

aplicação como agente anestésico representou um importante avanço na prática médica. 

Sobre o N2O, considere a alternativa correta: 

a) O mecanismo de ação analgésica do N2O difere da maioria dos agentes 

anestésicos convencionais voláteis e intravenosos. Ele envolve a inibição não-

competitiva dos receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato). 

b) Em termos de potência analgésica, 30% de N2O equivale a 10-15 mg de 

morfina. 

c) Os efeitos anestésicos do óxido nitroso envolvem a ativação do sistema 



neuronal opioidérgico. 

d) Ao contrário de outros agentes anestésicos, o N2O, isoladamente, apresenta uma 

característica notável, uma vez que produz anestesia em concentrações 

subanalgésicas. 

e) O N2O isolado causa maior depressão cardiovascular e respiratória do que 

qualquer outro anestésico inalatório. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste razão, pois o conteúdo cabe em anestesia odontológica, 

tema do edital.  Sobre o tema, o mecanismo de ação anestésica do N2 O difere da 

maioria dos agentes anestésicos convencionais voláteis e intravenosos. Ele envolve a 

inibição não-competitiva dos receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato), enquanto que 

os outros agentes são predominantemente agonistas do receptor GABA (ácido gama-

aminobutírico); Os efeitos analgésicos do óxido nitroso envolvem a ativação do sistema 

neuronal opioidérgico; O N2 O continua a ser amplamente utilizado em todo o mundo 

como agente anestésico adjuvante na anestesia geral, bem como analgésico; O N2 O 

isolado causa menor depressão cardiovascular e respiratória do que qualquer outro 

anestésico inalatório. 

https://www.airliquidehealthcare.com.br/sites/alh_br/files/2016/07/05/oxido_nitroso.pdf 

 

 

Questão: 28 – Odontólogo 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2098579 

Questão 28: anulação da questão 

Questão específica 28) Imagem não estava clara na impressão da foto!! indução ao erro 

pela má qualidade da impressão 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2103571 

Anulação da questão de numero 28 para o cargo de Odontólogo 

QUESTÃO 28 - Cargo Odontólogo. A falta de informações possibilita mais de uma 

interpretação. Imagem de baixa qualidade. 

QUESTÃO 28 - Cargo Odontólogo 

A imagem apresentada pode ser condizente com um caso de intrusão dental.  

A intrusão dental é caracterizada pelo deslocamento axial do dente em direção ao alvéolo, 

apresentando-se imóvel e mais curto ou mais afastado da oclusão do que os dentes 

adjacentes podendo assemelhar-se a um dente em erupção. (LEMOS.I, et.al., 2018) 

(BATISTA.J, et.al., 2020) 

BATISTA, Jhosephy Fonsêca Novais Florentino; VALENÇA, Leandro De Oliveira; 

MACIEL, Suzana Papile. Intrusão de elemento dentário decorrente de trauma em paciente 

infantil: relato de caso. 2020. 

LEMOS, Ivana Gonçalves Sá. Intrusão e extrusão traumática dentária: revisão da 

literatura. 2018. Tese de Doutorado. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2098327 

Questão 28 - a imagem no caderno de provas estava com baixa qualidade, muito escura. 

A baixa qualidade da imagem no caderno de provas (muito escura) impossibilitou a 

avaliação e o correto diagnóstico do caso. Não foi possível avaliar a situação gengival 

(presença de edema, fístula, diferenciar a gengiva inserida e margem gengival livre..) 

também impossibilitou a avaliação da porção coronal, dando a impressão de que o mesmo 

apresentava- se apenas encurtado e girado.. 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2098384 

Portanto, pede-se a anulação da questão número 28, cujo enunciado e alternativas estão a 

seguir: 

28-Considere a imagem a seguir  

 

A imagem, acima, representa: 

A) Trauma em esmalte; 

B) Fratura radicular horizontal  

C) Luxação intrusiva 

https://www.airliquidehealthcare.com.br/sites/alh_br/files/2016/07/05/oxido_nitroso.pdf


D) Fratura coronária e radicular vertical  

E) Avulsão 

A banca considerou a letra (D) a alternativa correta. No entanto, a mesma relata que 

existe fratura radicular vertical, porém de acordo com a literatura para o diagnóstico desse 

tipo de trauma, torna-se necessário mais informações sobre o caso e exames de imagem. 

Além disso, a fotografia não apresenta clareza, o que gera dúvidas no entendimento. 

A banca considerou a letra (D) a alternativa correta. No entanto, a mesma relata que 

existe fratura radicular vertical, porém de acordo com a literatura para o diagnóstico desse 

tipo de trauma, torna-se necessário mais informações sobre o caso e exames de imagem.    

“As fraturas radiculares, assim como qualquer lesão nos tecidos duros exigem, para o 

correto diagnóstico, um apurado método de localização para determinar sua extensão e 

possibilidades terapêuticas. Este processo de diagnóstico deve incluir uma avaliação 

completa do histórico do caso, exame clínico, assim como uma avaliação da estrutura 

dentária e óssea. Para tanto se faz necessário o apoio de uma técnica radiográfica 

adequada, já que muitas vezes devido à inclinação da fratura ou ao deslocamento dos 

fragmentos, a sua localização é conseguida depois de repetidas tomadas radiográficas 

(Aun et. al., 1995). 

Além disso, a fotografia não apresenta clareza, o que gera dúvidas no entendimento. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2098384/3

dd29525a2098a462ee1cc39c89fe744.png 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2102118 

Sugiro a anulação da questão, tendo em vista que a imagem clínica estava impressa em 

preto e branco e borrada, e que outras informações necessárias para a resolução do caso 

não foram fornecidas. 

Venho por meio deste documento, muito respeitosamente, expor meus argumentos 

referente a questão número 28 do caderno de prova para a vaga de Odontólogo, do 

concurso 2021/1 do município de Alto Bela Vista. A questão é baseada em uma imagem, 

que foi impressa em preto e branco e no meu caderno de provas estava borrada, não sendo 

possível a identificação de estruturas anatômicas importantes, além disso, o gabarito 

preliminar disponibilizado conta com um diagnóstico baseada na avaliação clínica e 

radiográfica do caso, impossibilitando a realização haja visto que nenhum exame de 

imagem foi disponibilizado pela questão. 

A minha escolha pela alternativa C (LUXAÇÃO INTRUSIVA) se deu por conta que na 

imagem impressa no meu caderno de provas, em preto e branco e borrada, apresentava 

uma diminuição da coroa clínica do elemento, sinal característico de luxações intrusivas, 

em que o dente é deslocado para o interior do osso alveolar devido a forças axiais do 

trauma. A lesão do tipo intrusiva indica que o alvéolo dentário contenha uma fratura 

compressiva para permitir a nova posição do dente. Quando é feito o teste de percussão o 

dente intruído emite um som metálico, assim podendo ser feito o diagnóstico diferencial 

de dentes parcialmente irrompidos que no caso não emitem som metálico quando 

submetidos ao teste de percussão. Geralmente a intrusão traumática ocorre em dentes 

superiores e possui um prognóstico ruim (HUPP; ELLIS; TUCKER, 2009). Como não 

foram disponibilizados exames de imagem, como uma radiografia periapical ou 

tomografia, e o único sinal clínico passível de identificação na imagem foi o 

deslocamento e diminuição da coroa clínica, a minha alternativa de escolha foi a 

alternativa C. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2097998 

Solicita-se a anulação da questão 28. 

Questão 28: a imagem apresentada no momento da prova estava extremamente escura, 

sem nitidez, desfocada o que tornou a questão confusa, podendo ter mais de uma resposta 

no gabarito apresentado. Não se pode dar diagnóstico através de imagens/fotografias, sem 

que se faça uma anamnese, exame clínico detalhado, e se tenha exames complementares 



de imagem (radiografia, tomografia). 

Os traumas dentários configuram situações agudas frequentes na prática clínica 

odontológica, que exigem do profissional um atendimento imediato e minucioso.  

Para a realização da avaliação diagnóstica, é importante saber qual é a origem do trauma 

dental. Portanto, o atendimento deve iniciar com a anamnese, atentando-se aos dados 

gerais do paciente e de seu histórico médico, e buscando-se, cuidadosamente, todas as 

alterações sistêmicas. Avaliar onde e como o acidente ocorreu, com o intuito de definir a 

possibilidade de contaminação e os locais lesionados. As reações posteriores ao trauma – 

como presença de edema, sangramento em demasia e alteração comportamental – devem 

ser consideradas, assim como a presença de alguma intervenção anterior no local da lesão.  

Além da anamnese, deve-se proceder à limpeza da região traumatizada para que se possa 

visualizar melhor a extensão das lesões.  

Já com conhecimento da origem do trauma e do histórico médico do paciente, e após a 

verificação da área lesionada, deve-se proceder ao exame clínico (avaliar tecidos moles, 

tecidos dentários, mobilidade, sensibilidade à percussão, teste de vitalidade). 

Além das avaliações e dos testes realizados durante o exame clínico, recomenda-se a 

realização de exames complementares. Exames radiográficos são fundamentais para 

definir os procedimentos subsequentes, porém cabe ao profissional avaliar a 

disponibilidade de acesso a tais exames. A radiografia de tecidos moles é útil para a 

investigação da presença de corpos estranhos, como, por exemplo, fragmentos de dentes. 

Já o uso de radiografia oclusal fornece uma ótima visualização de luxações laterais, 

fraturas apicais e do terço médio e alveolares. No caso do uso de radiografia periapical, 

indica-se a realização de três tomadas radiográficas – ortocêntrica, disto e mésio- -

angulada – em cada dente traumatizado, para melhor visualização da extensão e 

localização da lesão dentária. Após seguir esses passos, você terá elementos suficientes 

para a definição do diagnóstico e, consequentemente, da conduta clínica e do prognóstico 

do caso. 

Sendo assim, apenas através de uma fotografia é impossível dar um diagnóstico.  

 

Referência:  

UNA-SUS UFSC. Eventos agudos na Atenção Básica. Trauma dental. Florianópolis. 

2013. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2098830 

Anulação da questão pelos motivos supracitados. 

Referente à questão número 28 da prova do Odontólogo: Não é possível visualizar 

corretamente a imagem e definir um diagnóstico perante uma imagem em preto e branco 

e sem um exame radiográfico. 

Se faz necessário a anulação da questão pelo motivo de não ser possível ao candidato 

visualizar a foto adequadamente, pois ela estava em preto e branco e com péssima 

qualidade. Além disso era necessário um exame radiográfico adjunto para concluir o 

diagnóstico de forma precisa, ou seja, também faltam informações. É impossível dar um 

diagnóstico com as condições dadas na questão 28 da prova do Odontólogo. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2099134 

Anulação da questão numero 28, em anexo segue artigo sobre a questão anteriormente 

citada. 

questão numero 28. não teve informações clinicas do caso, somente por foto fica difícil de 

diagnosticar uma fratura radicular, não teve foto do raio x periapical, que é de 

fundamental importância para se obter o diagnostico do caso. Questão mal formulada. 

questão numero 28. não teve informações clinicas do caso, somente por foto fica difícil de 

diagnosticar uma fratura radicular, não teve foto do raio x periapical, que é de 

fundamental importância para se obter o diagnostico do caso. Questão mal formulada. 

https://s3-sa-east-



1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2099134/3

73093843cb7d995fd0bedf06b7c5056.pdf 

Fundamentação 9: 

Inscrição 2098443 

Solicito revisão das alternativas e anulação da questão pois mais de uma alternativa pode 

ser considerada correta. 

Acerca da questão 28, acredito que poderiam ser consideradas duas alternativas corretas, 

pois a imagem mostra o elemento dental 21 traumatizado. 

A partir da imagem podemos concluir que o elemento dental 21 sofreu um trauma. Para 

termos o diagnóstico mais específico, é indicada a realização de exame de imagem. 

Aparentemente, apenas observando a imagem, as alternativas com as respostas "fratura 

coronária e radicular vertical" e "luxação intrusiva" podem ser consideradas hipóteses 

diagnóstica, pois a partir da imagem impressa no meu caderno de provas, não pude 

visualizar a imagem na melhor qualidade. 

A fratura coronorradicular envolve esmalte, dentina e estrutura radicular podendo ter ou 

não envolvimento pulpar, e o fragmento coronário pode apresentar grande mobilidade, 

apresentando deslocamento dentário 

Luxação intrusiva- O dente apresenta-se intruído em direção apical ao seu alvéolo, 

podendo estar deslocado em direção à tábua óssea vestibular 

A fim de diagnóstico: 

Fratura coronorradicular- Em situações clínicas onde a fratura está posicionada 

lateralmente, a extensão em relação à margem gengival pode ser observada 

radiograficamente. 

Uma tomada radiográfica ou um exame de imagem mais complexo, como uma 

tomografia, é necessário para identificar tal lesão. 

Sendo assim, a lesão considerada correta, não poderia ser considerada absolutamente 

correta pois precisaria de um exame de imagem, podendo então ser considerada como 

uma hipótese a luxação intrusiva. 
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Fundamentação 10: 

Inscrição 2103330 

Questão 28- Anulação de questão. 

Questão 28- Não há como saber se há fratura radicular com apenas uma imagem, é 

necessário uma radiografia para melhor análise, uma vez que é visto apenas a coroa do 

dente. Logo, peço a anulação da mesma. Outro fator é a qualidade da imagem que deixou 

a desejar na prova impressa dificultando o diagnóstico. 

"As fraturas radiculares são lesões, que causam danos aos tecidos mineralizados, 

ligamento periodontal e polpa, sendo classificadas em verticais, horizontais e oblíquas, 

podendo ocorrer no terço cervical, médio ou apical." 

"Imagens radiográficas são um importante recurso diagnóstico para a avaliação das 

fraturas, entretanto essas podem não ser visualizadas, se o feixe de raios X não passar 

perpendicular ao longo da linha de fratura." 

"Fraturas Radiculares Verticais (FRVs), que ocorram sem separação de fragmentos, 

necessitam de uma variação da técnica radiográfica intrabucal, com modificação da 

angulação horizontal e ou vertical, para permitir que o feixe de raio X passe sobre a 

fratura e à associação com sinais clínicos e outros sinais radiográficos, como alargamento 

do espaço periodontal e perda óssea horizontal." 

 

Referência 



CARVALHO, Rosany Laurentina Santos de et al. Avaliação de fraturas radiculares em 

imagens digitais com variações de angulagens. Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., 

Camaragibe, v.15, n.2, p. 7-14, abr./jun. 2015. 

 

"As fraturas radiculares, assim como qualquer lesão nos tecidos duros exigem, para o 

correto diagnóstico, um apurado método de localização para determinar sua extensão e 

possibilidades terapêuticas. Este processo de diagnóstico deve incluir uma avaliação 

completa do histórico do caso, exame clínico, assim como uma avaliação da estrutura 

dentária e óssea." 

"Para tanto se faz necessário o apoio de uma técnica radiográfica adequada, já que muitas 

vezes devido à inclinação da fratura ou ao deslocamento dos fragmentos, a sua 

localização é conseguida depois de repetidas tomadas radiográficas." 

Referência 

 

BORBA, Priscila Rios Falcão; JUNIOR, Carlos Matheus Mangelli; MANZI, Flávio 

Ricardo. A importância do exame radiográfico para o diagnóstico de fraturas radiculares. 

Arquivo Brasileiro de Odontologia, Minas Gerais. 2006. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2103330/a

cd67139b8b848f69d24e5d128726a2c.pdf 

Fundamentação 11: 

Inscrição 2100859 

Anulação da questão n.º 28 - Odontólogo. 

Completa impossibilidade de análise. Questão 28- ODONTÓLOGO. 

Pretende-se a anulação da questão, considerando a interpretação prejudicada da imagem, 

por ter em seu corpo (questão de conhecimento específico que demandava análise prática) 

uma figura (dentição) ilegível, impossibilitando qualquer análise pelos candidatos. 

Ressalta-se que a prova, quando em PDF, apresenta-se de fácil identificação e 

consequentemente, possibilitado o diagnóstico. Todavia, quando foi impressa, a imagem 

apresentou-se com aparência escura e borrada. Assim sendo, para que este recurso seja 

analisado de forma correta, requer seja levada em consideração a VERSÃO IMPRESSA 

DA PROVA APLICADA. Ao passo que o especialista que compõe a banca examinadora 

deve analisar a imagem posta em prova. 

Por se tratar de uma questão de diagnóstico através da imagem, a mesma, 

necessariamente precisa ser clara, evidenciando os detalhes da delimitação dentária, 

gengival, labial, etc, o que era impossível. 

Fundamentação 12: 

Inscrição 2099712 

Correção ou anulação de questão (número 28). 

Solicito por meio deste, correção ou anulação da questão número 28 (conhecimentos 

específicos), devido a baixa qualidade da imagem impressa o que dificulta a visualização 

e correta interpretação do que está sendo mostrado, associado a falta de informações. 

A imagem da questão não esta nítida o suficiente para que possa ser visualizada a fratura 

radicular. Além de que, a fratura radicular só poderia ser corretamente diagnosticada em 

associação a exames de imagem (radiográfico, tomográfico). 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2099712/8

af546068c71fc73bd9ced8c9b3e593b.pdf 

Fundamentação 13: 

Inscrição 2098039 

Questão composta por uma imagem de difícil visualização e com resposta incompatível 

com o que é pedido, sendo que é impossível confirmar uma fratura de raiz sem o raio x. 

Pretendo a anulação da questão número 28, tendo em vista que no enunciado da questão 

tem uma imagem de difícil visualização. Tendo também como necessidade de reavaliar a 



questão visto que a resposta confirma ter uma fratura radicular o que não pode ser 

confirmada sem raio x. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2795/2098039/6

e421719c5213ed8622efa44f95c4f71.png 

Fundamentação 14: 

Inscrição 2101293 

Correção do gabarito. 

A questão 28 da prova para odontológo encontra-se incompleta. 

Somente foto para diagnóstico de fratura radicular não é possível. Necessita radiografia 

ou história do caso detalhada. Somente com a foto o que pode-se perceber é um trauma 

com luxação intrusiva com fratura coronária. Fratura radicular não é possível diagnosticar 

com esta imagem. "Correta":  luxação intrusiva. 

Questão: 28 

28 – Considere a imagem, a seguir: 

 
A imagem, acima, representa: 

a) Trauma em esmalte. 

b) Fratura radicular horizontal. 

c) Luxação intrusiva. 

d) Fratura coronária e radicular vertical. 

e) Avulsão. 

 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso  não assiste ao candidato, pois problemas com o caderno de provas 

devem ser comunicados, imediatamente, ao fiscal, como aponta as orientações no início 

deste. O momento recursal é indicado, somente, para análise técnica das questões. A 

imagem trata, claramente, de – Fratura coronária e radicular vertical– Fratura coronária e 

radicular vertical, fratura de esmalte, dentina, cemento e polpa, podendo ocorrer no 

sentido axial como horizontal com presença de mobilidade. 

Fonte: 

https://www.scielo.br/j/rpp/a/zPpVrJJv7LKT9QQ8M9cpmPG/?format=pdf&lang=pt 

 

 

 

 

 

https://www.scielo.br/j/rpp/a/zPpVrJJv7LKT9QQ8M9cpmPG/?format=pdf&lang=pt

