EDITAL 003/2016 – RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA E
GABARITO PRELIMINAR DO SELETIVO PÚBLICO 006/2015

1.

A SOLUÇÃOGOV CONSULTORIA EM GESTÃO, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, os pareceres dos recursos
interpostos contra as questões da prova objetiva, consonante com o Item 08 do Edital de Inscrição do Certame nº 006/2015 da
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé, como segue:

DISCIPLINA: MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada e não consegui desenvolver o raciocínio da questão.
2 – Segue a questão com a resolução.

Questão 12
Igor e Paulo tiveram que estudar para prova de Matemática e resolveram
estudar as quatro operações. Combinaram e foram para a Biblioteca
buscar livros.
Igor consultou um livro de um autor e estudou da página15 até a página 32.
Paulo consultou o autor Y e estudou da página 35 até a página 52.
Calcule o triplo do total de páginas consultadas pelos dois alunos, nos
dois livros.
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EMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
a) 64 páginas.
b) 72 páginas.
c) 88 páginas.
d) 96 páginas.
e) 108 páginas. ***
- RESOLUÇÃO
Igor consultou 18 páginas
Paulo consultou 18 páginas
18 + 18 = 36 X 3 = 108

3 – A contagem das páginas começa na página 15 e na página 35.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada..
2 - Segue a questão com a resolução da questão.
Questão 17
D. Florinda tem uma lanchonete, onde ela vende 144 sanduíches por dia.
Mas, devido a um evento que houve na cidade vizinha, a lanchonete teve
uma queda de 1/12 nas vendas, durante três dias. No período de 10 dias,
qual o total de sanduíches vendidos nesta lanchonete?
a) 1.012 sanduíches.
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EMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
LARISSA SOUZA DE JESUS BISPO

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

b) 1.220 sanduíches.
c) 1.332 sanduíches.***
d) 1.368 sanduíches.
e) 1.404 sanduíches.
– RESOLUÇÃO
144 - 36 = 108 X 3 = 324
144 X 7 = 1.008
1.008 +324 = 1.332

DISCIPLINA: CONHECIMENTO GERAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
QUESTÃO

21

INTERPELANTE

LARISSA SOUZA DE JESUS BISPO

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata não conseguiu responder à questão. Não raciocinou com calma para
entender a lógica da questão.
2 – Segue a resposta correta.
Q – 21 – RESOLUÇÃO

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

8 minutos, pois está pedido somente um dia de atraso.
2

Constatado erro de digitação no gabarito, alternativa correta é:
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EMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
LARISSA SOUZA DE JESUS BISPO

PROCEDENTE
Gabarito Oficial
ALTERADO
(ALTERNATIVA C)

c) Centro – Oeste.

DISCIPLINA: PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

O item dois da questão de número 2 é 'Falso'.
-- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada. A questão é de leitura, compreensão e interpretação de texto.
Não existe opinião alguma sobre a utilidade do amigo.
2 – Segue a questão seguida da transcrição do (2º§) para que o candidato perceba o equivoco
cometido.

02

ROGÉRIO PEREIRA SANTOS

Questão 02
Sobre a estrutura textual, analise as afirmações seguintes com V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após análise, marque a
série correta.
1 – O (1º§) registra questionamento com imediata resposta da voz do texto. (V)
2 – Ainda no (1º§), existe uma série de informações sobre a utilidade do amigo, o que deixa clara a opinião da voz
do texto (do enunciador). (V)
3 - Na oração: “Todas as alternativas estão corretas, ...” – destacamos predicativo do sujeito simples. (V)
4 - As aspas usadas em "A Identidade" destacam o núcleo do sujeito da oração. (F)
a) V; V; V; F. ***
b) V; V; F; V.
c) V; F; F; V.
d) F; V; F; V.
e) V; V; F; F.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

(2º§) Chama os amigos de testemunhas do passado e diz que eles são nosso espelho, que através

03

PATRICIA CESARIO DA SILVA

deles podemos nos olhar. Vai além: diz que toda amizade é uma aliança contra a adversidade,
aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos.
Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada quanto as regras de acentuação da Gramática Normativa da
Língua Portuguesa.
2 – Aproveitamos a oportunidade para esclarecer à candidata que a “acentuação” pode ser
gráfica ou prosódica (referente à pronúncia da sílaba tônica)
3 – Estamos marcando a sílaba tônica da palavras da alternativa E:
As palavras: “porém”; “escritor”; “segurar” e “guardar” – pertencem à mesma regra de
acentuação.
4 – Todas as palavras da alternativa transcrita são oxítonas.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

3

DISCIPLINA: MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata não leu atentamente o que está escrito . A candidata faz uma confusão com os
conectivos que nada têm a ver com o que se pede na questão. É preciso usar o raciocínio de forma
bem centrada.
2 – O enunciado da questão já responde corretamente a referida questão.
Questão 12 (Raciocínio Lógico)
Marque a frase que exemplifica a negação de:
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ALINE ALVES DOS SANTOS

“Hoje é sábado e não teremos praia”
a) “Hoje não é sábado e teremos praia”
b) “Ou hoje é sábado ou não teremos praia”
c) “Hoje não é sábado e/ou não teremos praia”
d) “Hoje é sábado e nem teremos praia”
e) “Hoje é sábado, mas não teremos praia”
3 – Existe somente uma frase que nega a frase do enunciado – A.
4 – Analise as duas frases:
“Hoje é sábado e não teremos praia”
a) “Hoje não é sábado e teremos praia”
5 – Explicação da letra A – que é o gabarito correto e oficial da questão.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

A única frase que nega a afirmação da primeira oração e nega a afirmação da segunda oração
é a letra A. As demais usam conectivos de ideias diferentes de negação.
1 – A candidata está bastante equivoca. Ela não leu o conteúdo do Edital, portanto não enxergou o
que estamos marcando colorido, para a devida comprovação de que faz parte do Edital.
2 – A questão centra-se em raciocínio lógico. Segue o conteúdo do edital – publicado corretamente
no site: MATEMÁTICA: Números inteiros: operações e propriedades. Números
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NEIDE DE OLIVEIRA SA

racionais: representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três, simples e compostas. Equação de 1º e de 2º
grau. Problemas de primeiro e segundo graus. Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos;
Raciocínio Lógico. Resolução de Situações-Problema. Geometria Plana.
Trigonometria. Funções. Matrizes. Determinantes
4

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

1 – O candidato não conseguiu raciocinar para responder à questão.
2 – A única alternativa que responde coerentemente à questão é a letra C.

“Pensar e dizer não admitem conflitos”
3 – Pedimos que o candidato releia a questão com calma e atenção.
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Questão 13 (Raciocínio Lógico)
RICARDO AVELINO DOS SANTOS CONCEIÇÃO Considere a frase seguinte: “Eu sempre digo o que penso” – sobre esta frase, marque a
alternativa com frase mais adequada para justificar o raciocínio lógico correto.
VALQUÍRIA SIMONE DE ARAÚJO NÓBREGA
a) Dizer é condição prescindível para falar e pensar.
b) Pensar é condição suficiente para dizer.
c) Pensar e dizer não admitem conflitos. ***
d) Dizer é condição necessária para pensar.
e) Se eu não posso dizer, então não penso.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

-Recurso improcedente, por que:
1 – Existe um equívoco no raciocínio do candidato.
2 – Segue a questão e a resolução.
Questão 17
Sr. Fernando pediu ao Banco Rico para financiar um apartamento no valor de R$ 100. 000,00
(cem mil reais), pelo prazo de dez anos. Ele e o Banco Rico acertaram o financiamento com
uma taxa de 15% ao ano.
Com estes dados, calcule o valor a ser pago por Sr. Fernando no final do prazo (tempo) de dez
anos.
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MILENA BORGES RIBEIRO
REBECA JULIANE SANTANA SILVA
RICARDO AVELINO DOS SANTOS CONCEIÇÃO
ROGÉRIO PEREIRA SANTOS
ROSANA ARAUJO SANTANA
VALQUÍRIA SIMONE DE ARAÚJO NÓBREGA

a) R$ 175.000,00.
b) R$ 225.107,22.
c) R$ 294. 235,00
d) R$ 336.133,38
e) R$ 404.555,77. ***
RESOLUÇÃO:
C= 100.000,00
i = 15 % a.a.
n
M = C (1 + i)
M = 100.000,00 (1 + 0,15) 10
M = 100.000,00 (1,15) 10
M = 100.000,00 (4,0455577)
M = 404.555,77
RESPOSTA: R$ 404.555,77

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

n = 10 anos

5
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NATALICE ALMEIDA DE JESUS VITORIA

- Recurso improcedente, por que:
1 - A candidata não questiona absolutamente nada sobre o gabarito da questão. Ela se preocupou
em tentar denegrir a questão que foi elaborada por uma equipe de profissionais especializados em
Matemática.
2 – A questão tem como referências várias bibliográficas de autores de Matemática Financeira,
cujos dados da questão referenciam a teoria dos juros composto:
2. 1 – RODRIGUES, Walter n. Fernandes et al. Matemática Comercial, Financeira e Instrumental.
Editora Rio. 2ª ed. Rio de Janeiro.
2. 2 - ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 7. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
2. 3 - MARTINS, José Pio. Educação financeira ao alcance de todos. São Paulo: Fundamentos
Educacionais, 2004.
2. 4 - NASCIMENTO, Pedro Lopes do. A formação do aluno e a visão do professor no ensino
médio em relação à Matemática Financeira. 2004. 187 f. Dissertação (Mestrado em Educação
Matemática) – Pontifica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004.
2. 5 - LEME, Nelson Dias. O ensino-aprendizagem de matemática financeira utilizando ferramentas
computacionais: uma abordagem construtivista. 2007. 199 f. Dissertação (Mestrado em Educação
Matemática) – Pontifica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.
3 – Informamos à candidata que existem dados que se tornam referência para o corpo docente, que
milita em sala de aula, ou seja, regente de classe, com o fito de facilitar a compreensão do aluno.
Informamos também que não se podem distorcer as fórmulas, porque são referências para os
cálculos. O que existe que diferencia de pessoa para pessoa é o raciocínio. Em Matemática, pode-se
usar qualquer forma de raciocínio para se chegar a um mesmo resultado.
4 – Gostaríamos de esclarecer para a candidata que a resolução foi feita com base no raciocínio do
elaborador, conforme ele pode e deve conferir com o que estamos enviando em relação à referência
que ela nos enviou .
Questão 17
Sr. Fernando pediu ao Banco Rico para financiar um apartamento no valor de R$ 100. 000,00
(cem mil reais), pelo prazo de dez anos. Ele e o Banco Rico acertaram o financiamento com
uma taxa de 15% ao ano.
Com estes dados, calcule o valor a ser pago por Sr. Fernando no final do prazo (tempo) de dez
anos.

a) R$ 175.000,00.
b) R$ 225.107,22.
c) R$ 294. 235,00
d) R$ 336.133,38
6

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

e) R$ 404.555,77. ***
RESOLUÇÃO: C= 100.000,00
i = 15 % a.a.
n = 10 anos
M = C (1 + i) n
M = 100.000,00 (1 + 0,15) 10
M = 100.000,00 (1,15) 10
M = 100.000,00 (4,0455577)
M = 404.555,77
RESPOSTA: R$ 404.555,77

DISCIPLINA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está tão equivocada que internalizou os procedimentos científicos e padrões de
atendimento à vítima de choque, como se fossem dirigidos a ela em tom de ordem ou conselho no
atendimento de
2 – Segue a questão para a candidata reler e procurar entender o contexto enunciado.
3 – Gabarito oficial mantido – letra E.
Questão 24 (Primeiros socorros)
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NEIDE DE OLIVEIRA SA

Analise os procedimentos de primeiros socorros para uma vítima em
estado de choque, enquanto a transportar até o posto de saúde mais
próximo ou até que o médico chegue ao local onde ela se encontra.
a) Conserve a vítima deitada, se possível com a cabeça mais baixa que o
tronco.
b) Caso não haja fratura, levante as pernas da vítima, cerca de 30 cm.
c) Afrouxe a roupa em volta do pescoço, no peito e na cintura.
d) Se a vítima vomitar, vire a cabeça dela para o lado.
e) Todos estão corretos. ***

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

7

DISCIPLINA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – O candidato está equivocado. Pela reclamação feita, ele não entendeu o que está enunciado,
em cobrança na questão.
2 – Segue a questão com a justificativa da alternativa incorreta.
Questão 22
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HERALDO SIMÕES DA SILVA

Sobre “Posição Anatômica”, no contexto enunciado, marque a alternativa incorreta.
a) Posição bípede (em pé ou em posição ereta ou ortostática).
b) Face voltada para frente com o olhar dirigido horizontalmente.
c) Membros superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos espalmadas,
voltadas para o lado do abdome. ***
d) Membros inferiores unidos, com as pontas dos pés voltadas para frente.
e) A boca está fechada e a expressão facial é neutra.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

Defesa da letra C - Membros
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HERALDO SIMÕES DA SILVA

superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos
voltadas para frente com os dedos justapostos.
- - Recurso improcedente, por que:
1 – O candidato está equivocado. Tudo que consta na questão se refere ao que se enuncia na
mesma questão. Ele não percebeu que se colocou na questão a parte esquelética antes da seta e
a sete indicando o que é protegido. Recomendamos mais atenção.
2 – Segue a questão para que o candidato releia com calma e atenção e perceba que tudo é vital
para o organismo.
Questão 23
A função do Esqueleto é proteger os órgãos vitais internos de lesões, conforme o exemplo na
alternativa:
a) Cavidade craniana  encéfalo.
b) Canal das vértebras medula espinal.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

c) Caixa Torácica órgãos torácicos.
d) Pelve Óssea bexiga Urinária
e) Todas estão corretas. ***
3 – Pedimos ao candidato que consulte a fonte bibliográfica seguinte:
MOORE, Keith L. Anatomia Orientada para a Clínica. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro.

8
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CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
GABRIEL DE ARAÚJO CASTRO
HERALDO SIMÕES DA SILVA
PATRICIA CESARIO DA SILVA

GABRIEL DE ARAÚJO CASTRO

PROCEDENTE
Anulada por não haver nitidez na imagem

QUESTÃO
ANULADA

- Recurso improcedente, por que:
1 – A alegação do candidato não faz sentido com o que se cobra na questão, uma vez que os
elementos do enunciado estão bem elucidativos, caracterizando apenas “Cistografia”.

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada, porque o conteúdo cobrado está publicado no edital.
2 – Estamos transcrevendo o conteúdo publicado e marcando colorido o assunto.:

25

NATALICE ALMEIDA DE JESUS VITORIA

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:. 1- Anatomia Geral; princípios de
formação de imagem; componentes da câmara escura, colgaduras, chassis;
revelação e fixação, lavagem e secagem de filmes radiográficos; proteção
radiológica e princípios do posicionamento. 2- Anatomia Geral e Noções
Básicas radiológicas: do tórax, do abdome, do membro superior, do
membro inferior, do cóccix, sacro e coluna lombar, da coluna torácica e
cervical, do crânio, da face e seios paranasais, mastoides e ossos temporal.
- Recurso improcedente, por que:
1 – O candidato está equivocado, pois de acordo com a bibliografia que consta na própria questão,
só existe uma alternativa que responde ao que propõe a questão. – Letra A.
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GABRIEL DE ARAÚJO CASTRO
PATRICIA CESARIO DA SILVA

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

Uma gestante que trabalha como técnica em radiologia deve tomar todas as
precauções possíveis para manter o embrião ou feto exposto à dose máxima de
______________ durante um mês qualquer e _______________ em todo o
período gestacional.
(BONTRAGER, Kerneth L.Tratato de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5.ed. Editora Koogan. Rio de Janeiro. p.53)
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As lacunas devem ser correta e respectivamente preenchidas com:
a) 0,05 rem(0,5 mSv); 0,5 rem(5 mSv). **
b) 0,01 rem (0,1 mSv); 0,1 rem(1 mSv).
c) 0,03 rem (0,3 mSv); 0,3 rem(3 mSv).
d) 0,04 rem (0,4 mSv); 0,4 rem(4 mSv).
e) 0,02 rem (0,2 mSv); 0,2 rem(2 mSv).
- Recurso improcedente, por que:
1 – O candidato está equivocado. Ele não percebeu que todas as proposições estão corretas.
2 – Pedimos que ela consulte a fonte bibliográfica seguinte:
(BONTRAGER, Kerneth L.Tratato de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5.ed. Editora Koogan. Rio de Janeiro. p.53)

3 – Segue a questão para o candidato analisar com calma e atenção.
Questão 28
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HERALDO SIMÕES DA SILVA
PATRICIA CESARIO DA SILVA

Sobre os “Fatores Técnicos” do trabalho do Técnico em Radiologia, analise as informações
seguintes com V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após análise, marque a série correta.
1 - O filtro, o tipo de filme, a revelação e fog (sombra, borramento) também afetam o contraste
radiográfico.
2 - Aumentando a filtragem dos raios aumenta-se o contraste devido ao grande poder de
penetração dos raios, que não são refletidos em forma de radiação secundária, que produziria o fog
(borramento, sombra). A quantidade de filtro recomendado é de 2,5 mm equivalente de alumínio
(Al).
3 - Os diferentes tipos de filmes causam mudança no contraste radiográfico. A temperatura e a
taxa de reposição, reforço, do revelador devem ser padronizados para evitar alterações indesejadas
no contraste radiográfico.
4 - Qualquer tipo de fog (borramento, sombra) é prejudicial ao contraste, que reduz a definição ou
detalhe radiográfico. A exposição do filme à luz branca ou radiação antes ou depois da realização do
procedimento radiográfico, antes da revelação causam fog (borramento). Outra causa de fog é a
radiação secundária.
a) V; V; V; V. ***
b) V; V; F; V.
c) V; F; V; V.
d) V; V; V; F
e) F; V; V; F.
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

- Questão 29

As articulações fibrosas são articulações estabelecidas por meio de uma camada
intermediária de tecido conjuntivo fibroso, que fixa os ossos.
(BONTRAGER, Kerneth L.Tratato de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5.ed. Editora Koogan. Rio de Janeiro. p.53)
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VALQUÍRIA SIMONE DE ARAÚJO NÓBREGA

As articulações fibrosas são divididas, EXCETO, em:
a) Interósseas. ***
b) Sindesmoses.
c) Suturas.
d) Esquideleses
e) Gonfoses.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

Questão 10
Dentre as incidências radiológicas NÃO se deve incluir:
a) PA.
b) Lateral.
c) LOM. ***
d) AP.
e) Oblíqua.
Defesa da letra C – LOM faz parte das linhas de posicionamento.

DISCIPLINA: PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada. A questão é de leitura, compreensão e interpretação de texto.
2 – Informamos à candidata que “mutismo” é o substantivo abstrato de “mudo”. Não
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PAULA RAFAELA DA SILVA MARINHO
RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO
ROSA MARIA SANTOS DE MEDEIROS

existe cobrança feita com termo no sentido figurado.
3 – Seque a transcrição da questão seguida do (1º§), para a candidata reler cuidadosamente, para,
assim, perceber que a estrutura da questão está absolutamente correta.
Os dois períodos iniciais do (1º§) evidenciam que a enunciadora do texto:
a) omite-se radicalmente em falar sobre política.
b) confessa ser uma pessoa apolitizada.
c) ratifica que não aprecia a política, não assume postura política devido à forma como se faz
11

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

política na sociedade da qual faz parte. ***
d) abstém-se de votar porque não crê no exercício político da nação brasileira.
e) justifica seu mutismo sobre o assunto “política”, em razão do momento sócio-político por
que passa o povo brasileiro.
(1º§) Já comentei aqui que não aprecio a política. Pelo menos, não do jeito como a
exercemos. Hoje, penso que a fazemos de maneira abominável – com honrosas
exceções, que nos dão ainda um sopro de esperança. Na minha adolescência, tínhamos
partidos que representavam, de alguma forma, a direita, o centro e a esquerda. As
coisas eram claras, vestia-se a camiseta e morria-se por ela – ou com ela. Dizia-se de
alguns políticos que eram velhas raposas, mas muitos eram honrados. Talvez então se
fizesse uma política mais próxima do seu sentido real: buscar o bem da comunidade.
Aqui e ali aparecem entre nós homens daquela estirpe, resistindo à bandalheira quase
generalizada, mas podemos contá-los nos dedos.

- Recurso improcedente, por que:
1 – O candidato está equivocado, de forma tal que não diz nada, não reclama nada no texto que
enviou no instrumento de recurso.
2 – Segue a questão com a justificativa do gabarito.

2

FLORISVALDO SANTOS AMORIM

Questão 02
O período do (1º§): “As coisas eram claras, vestia-se a camiseta e morria-se por
ela – ou com ela”. - permite depreender que na época referida pela enunciadora:
a) Tudo era muito flexível.
b) As pessoas sabiam votar com determinação partidária.
c) Havia transparência e fidelidade partidária. ***
d) Existia fidelidade somente para as classes políticas.
e) Havia clareza exclusiva para as pessoas engajadas na política.
3 – A questão está bem esclarecedora.
4 – A partir do trecho: “As coisa eram claras ...” já fica evidente a transparência”.
5 – Pedimos que o candidato releia o (1º§) Já comentei aqui que não aprecio a política.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

Pelo menos, não do jeito como a exercemos. Hoje, penso que a fazemos de maneira
abominável – com honrosas exceções, que nos dão ainda um sopro de esperança. Na
minha adolescência, tínhamos partidos que representavam, de alguma forma, a direita,
o centro e a esquerda. As coisas eram claras, vestia-se a camiseta e morria-se
por ela – ou com ela. Dizia-se de alguns políticos que eram velhas raposas, mas
muitos eram honrados. Talvez então se fizesse uma política mais próxima do seu sentido real:
buscar o bem da comunidade. Aqui e ali aparecem entre nós homens daquela estirpe, resistindo à
bandalheira quase generalizada, mas podemos contá-los nos dedos.
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JAINA LIMA SANTANA

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada, não prestou atenção na estrutura da questão.
2 – A referência do texto de Rui Barbosa foi feita para estruturar a questão e situar o candidato –
leitor.
3 – As frases da questão estão todas transcritas nas alternativas. Não havendo motivo algum para
reclamação.
4 – Segue a questão para a candidata ler com atenção e elucidar o equivoco.
Questão 05
Leia e analise o período seguinte: “Talvez então se fizesse uma política mais próxima
do seu sentido real: buscar o bem da comunidade”.
Dentre as frases proferidas no texto: “Política e politicalha” de Rui Barbosa, marque a que
melhor se pode relacionar à ideia do período em análise nesta questão.
a) “A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis
escritas ou tradições respeitáveis”. ***
b) “A politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais.”
c) “Não há dúvida de que politicagem rima com parolagem, afilhadagem e ladroagem”.
d) “Quem lhe dará com o batismo adequado? Politiquice? Politiquismo?”
e) “Politicalha tem um sufixo pejorativo e queima como um ferrete”.
5 – A questão exige leitura atenta, compreensão e interpretação.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada. A questão é de leitura, compreensão e interpretação do texto.
2 – O que a enunciadora diz e está bem claro, centra-se em ela não querer cultivar saudade de

nostalgia (tristeza).

6

ANA CAROLINA LOPES ROCHA
CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS
JAINA LIMA SANTANA
LIVIA ROSANY DE ALMEIDA CARNEIRO
MARCIA BRITO DO ROSARIO
MARIO SERGIO ARAUJO SILVA
ROSA MARIA SANTOS DE MEDEIROS
THAÍSE MORENA DANTAS SOUSA

3 - Significado de Nostalgia

s.f. Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria; melancolia.
Saudade do passado, de um lugar etc.
Disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento (físico) do
país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria.
Saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição que
(uma pessoa) deixou de possuir.
Condição melancólica causada pelo anseio de ter os sonhos realizados.
Condição daquele que é triste sem motivos explícitos.
(Etm. do francês: nostalgie)
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

Sinônimos de Nostalgia
Nostalgia é sinônimo de: abatimento, melancolia e tristeza
Significado de Opróbrio
s.m. Vergonha pública; desonra que acorre publicamente.
Humilhação; característica humilha, degrada, desdenha.
Degradação; estado do que demonstra excesso de baixeza, torpeza.
Desonra; que exprime ausência de consideração; expressão de desprezo.
(Etm. do latim: opprobrium.ii)
4 – Vale lembrar que o (2º§) se refere a tristezas, decepções. Leia o que significa
“opróbio”.

Sinônimos de Opróbrio
Opróbrio é sinônimo de: baixeza, degradação, desonra, desprezo, humilhação,
ignomínia, infâmia e torpeza
- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está muito equivocada e confundiu aposto com adjunto adverbial.
2 – As duas últimas vírgulas isolam a palavra “raramente” – que não explica nada de quem quer
que seja.
O que a candidata enviou serviu para reforçar que a questão está absolutamente correta.
3 – Segue a questão 08 – para que a candidata leia com atenção a estrutura do período do (3º§).
Questão 08
Sobre o período do (3º§): “Perdidas entre ervas daninhas, a honra e a ética entram

8

ANA CAROLINA LOPES ROCHA
ROSA MARIA SANTOS DE MEDEIROS

pelo ralo feito cachoeira, tornando-se quase um oásis onde a gente consegue,
raramente, sentir-se bem”. – marque a alternativa incorreta.

a) A primeira vírgula isola expressão deslocada no período, exemplificando estrutura com uso
de hipérbato.
b) A segunda vírgula isola oração reduzida de gerúndio estruturada com pronome enclítico.
c) No segmento: “a honra e a ética entram pelo ralo feito cachoeira” - temos exemplo
de construção com uso de símile.
d) As duas últimas vírgulas isolam um aposto.
e) Em: “sentir-se bem” – destacamos um
pronome oblíquo enclítico com função sintática de objeto direto.
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA D)

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está bastante equivocada. Não demonstra conhecimento (segurança, domínio)
sobre as funções da partícula “QUE”
2 – Segue a questão para a candidata reler e perceber o equívoco cometido.
Questão 10 (A função do "que")
Analise as frases seguintes com o destaque à partícula “QUE”. Após análise, marque a
alternativa correta.
1 - Já comentei aqui que não aprecio a política.
2 - Hoje, penso que a fazemos de maneira abominável – com honrosas exceções, ...
3 - Na minha adolescência, tínhamos partidos que representavam, de alguma forma, a
direita, o centro e a esquerda.
4 - Dizia-se de alguns políticos que eram velhas raposas, mas muitos eram honrados.

10

CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS

a) Em 1 e 2 temos exemplos de conjunções coordenativas; em 3 temos exemplo de pronome
relativo; em 4 temos exemplo de partícula expletiva.
b) Em 1 e 2 temos exemplos de conjunções subordinativas integrantes; em 3 e 4 temos
exemplos de pronomes relativos. ***
c) Em todas as frases temos exemplos de pronomes relativos.
d) Em todas as frases temos exemplos de conjunções coordenativas.
e) Em 1 e 2 temos exemplos de pronomes relativos; em 3 e 4 temos exemplos de conjunções
subordinativas integrantes.
3 – Esclarecemos para a candidata que em 1 e 2 temos orações subordinadas substantivas
objetivas diretas.
Vejamos:

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA B)

1 - Já comentei aqui que não aprecio a política. – Comentei o quê?
2 - Hoje, penso que a fazemos de maneira abominável – com honrosas exceções, ... –
Penso o quê?
As perguntas são as mesmas do objeto direto.

4 – Seguem as funções do “QUE” para a candidata relembrar o conteúdo e certificar-se de que
a questão está absolutamente correta.

FUNÇÕES DO “QUE”
A palavra QUE tem muitas possibilidades de uso, e por isso mesmo pode causar
algumas dúvidas sobre a sua regência, concordância, significado, etc. Veremos
abaixo as principais funções desta palavra:
SUBSTANTIVO
Nestes casos admite o acompanhamento de um artigo indefinido (um), e pede uma preposição (de), além disso,
deve ser acentuado (quê).
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Encontre a faculdade certa para você
Exemplo: Este texto tem um quê de romance... nem parece um texto modernista.
PRONOME ADJETIVO
Como pronome, o QUE poderá ser interrogativo, exclamativo ou indefinido.
Exemplos:





Que horas são? (interrogativo)
Que delícia de jantar! (exclamativo)
Que palavras duras você usou!

PRONOME RELATIVO
Neste caso dizemos que é um dêitico, pois serve para recuperar termos que estão citados antes dele, fazendolhes referência.
Exemplo: O livro que você me deu é muito bom!
PRONOME INTERROGATIVO
Considera-se nesse caso, também como pronome indefinido. É encontrado o início frases interrogativas.
Exemplo: Que aconteceu com o aniversariante?
PREPOSIÇÃO
Até pouco tempo atrás era considerado coloquialismo, mas já é aceito pela gramática. O “Que” é utilizado aqui
para substituir o “de” após o verbo “ter”.
Exemplo: Teremos que sair mais cedo hoje.
ADVÉRBIO DE MODO
O “que” pode também substituir o “como”.
Que roupa mal costurada era aquela!
(Como aquela roupa era mal costurada!)
ADVÉRBIO DE INTENSIDADE
Como a própria denominação diz, serve para intensificar o termo ao qual se refere.
Exemplo: Que enganados andam os homens!
PARTÍCULA EXPLETIVA
Neste caso não tem função na oração, serve apenas para realçar determinado termo.
Exemplo: Há muito tempo que não vou à minha cidade natal.
INTERJEIÇÃO
Exemplo: Quê! Não acredito que vai custar tudo isso!
PARTÍCULA ITERATIVA
É quando o “que” é repetido para dar ênfase ou realce à frase.
Exemplo: Oh! Que lindos que são esses cachorrinhos!
CONJUNÇÃO COORDENATIVA
a) ADITIVA
Exemplo: Mexe que mexe e não encontra nada!
b) ALTERNATIVA
Exemplo: Que aceitem ou que não aceitem, eu vou falar mesmo assim.
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c) ADVERSATIVA
Exemplo: Pode falar à vontade que não vai fazer efeito!
d) EXPLICATIVA
Exemplo: Vocês precisam escutar, que é muito importante.
CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA
a) INTEGRANTE – aparece no início de uma oração subordinada substantiva e não tem função sintática.
Exemplo: Falou que não iria, mas acabou indo.
b) COMPARATIVA – aparece no início de uma oração subordinada adverbial comparativa.
Exemplo: Não há maior prova de amor que doar a vida pelo irmão.
c) CAUSAL - aparece no início de uma oração subordinada adverbial causal.
Exemplo: Tenho que tomar cuidado, que esse chão é muito escorregadio.
d) CONCESSIVA – expressa uma concessão, uma exceção à regra.
Exemplo: Gosto de goiabas, verdes que estejam.
e) CONSECUTIVA – expressa uma consequência do que acabou de ser afirmado.
Exemplo: É tão pequeno que não alcança a geladeira

(Por Ana Paula de Araújo. Graduada em Letras)
(http://www.infoescola.com/portugues/funcoes-da-palavra-que/)

- Recurso improcedente, por que:

11

MARCIA BRITO DO ROSARIO
RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO

1 – A candidata está bastante equivocada e discorda da alternativa A, talvez por falta de atenção.
2 – Não se pode decorar regras gramaticais. A gramática tem que ser analisada no contexto.
3 – Na frase da letra A – o verbo está usado no sentido intransitivo – logo tem sentido completo. O
termo “AQUI” é adjunto adverbial de lugar, não completa sentido verbal direto (objeto direto)
nem indireto (objeto indireto).
4 – Segue a questão para que a candidata leia com atenção.
Questão 11
Marque o período com verbo que tem sentido completo.
a) Já comentei aqui. ***
b) Dizia-se de alguns políticos que eram velhas raposas.
c) Vestia-se a camiseta e morria-se por ela ou com ela.
d) Talvez então se fizesse uma política.
e) Naquele tempo, do qual aliás não cultivo maior saudade.
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

-- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada. A candidata não leu o enunciado com a devida atenção.
Esclarecendo: Há dois tipos de acentuação: gráfica, quando tem acento gráfico; Prosódica, quando
se pronuncia a sílaba mais forte (tonicidade)
2 – Leia o que pede o enunciado:

12
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Questão 12
CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS
KARINNE REBOUÇAS MASCARENHAS SERRA Marque a série de palavras que pertencem à mesma regra de acentuação gráfica e/ou
MADJA DOURADO AMIN
prosódica, que pertencem também à mesma classe de palavras.
a) Exceções; comentei; eleições.
RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO
b) Minha; adolescência; claras.
c) Estirpe; comunidade; bandalheira.
d) Camiseta; morria; penso.
e) Tínhamos; políticos; próxima.
3 – A única alternativa que registra o que pede o enunciado é a letra C – As três palavras são
paroxítonas (REGRA GERAL) E TODAS SÃO SUBSTANTIVOS.
- Recurso improcedente, por que:
1 – Mais uma vez a candidata está equivocada.
2 – O enunciado da questão já responde à questão sem o menor esforço de raciocínio (sem esforço
mental, sem domínio do conteúdo).
3 – Segue a questão para que a candidata leia com atenção e comprove quew não existe erro
algum.
Questão 18
Considerando que a Bahia é interlocutora do eu lírico, marque a alternativa que
CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS
registra as funções da linguagem que constroem o poema de Gregório de Matos.
LUANA B M MACHADO
Triste Bahia
MARCIA BRITO DO ROSARIO
Triste Bahia! Ó quão dessemelhante
Estás e estou do nosso antigo estado!
ROSA MARIA SANTOS DE MEDEIROS
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
THAÍSE MORENA DANTAS SOUSA
Rica te vi eu já, tu a mi abundante.
A ti trocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado,
A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.
Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis, que abelhuda
Simples aceitas do sagaz Brichote.
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA B)

Oh se quisera Deus que de repente
Um dia amanheceras tão sisuda
Que fora de algodão o teu capote!

20

EMANUELA DE SOUZA NEVES
ROSA MARIA SANTOS DE MEDEIROS

a) Cognitiva e metalinguística.
b) Apelativa e poética. ***
c) Poética e Metalinguística.
d) Fática e Metalinguística.
e) Emotiva e poética.
4 – O eu lírico, eu poético, sujeito poético, sujeito subjetivo, tem a Bahia como sua interlocutora.
Ele se dirige à Bahia.
5 – A questão requer: atenção, leitura, compreensão e interpretação do poema.
Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está muito equivocada.
2 – A candidata não conseguiu associar o que é “PARADOXO” ao que pode exemplifica-lo.
3 – Paradoxo é uma antítese tão forte que nega a ideia, É UMA CONTRADIÇÃO – Exemplos: Eu
durmo acordado; Eu falo calado; Ele anda sozinho no meio da multidão.
fonte: http://www.dicionariodoaurelio.com/paradoxo

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA D)

DISCIPLINA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ENFERMEIRA
QUESTÃO

INTERPELANTE

ANÁLISE

JULGAMENTO

Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada.
2 – Segue a resposta correta da proposição 4 – “Para a JCAHO, as deficiências identificadas
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EMANUELA DE SOUZA NEVES
KARINNE REBOUÇAS MASCARENHAS SERRA

durante a monitorização são compartilhadas com todos os membros da equipe de enfermagem
para que as práticas ou políticas utilizadas possam ser corrigidas”.
3 – Nesta correção não se inclui a equipe Médica.
4 – Segue a questão para a candidata reler e desfazer seu equívoco.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA B)

Questão 01(Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência)
A JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION OF HAELTHCARE ORGANIZATIONS (JCAHO)
determina que os hospitais estabeleçam programas de melhora de qualidade para conduzir
avaliações contínuas e objetivas do cuidado aos pacientes (JCAHO, 2003).
(POTTER. PERRY. Fundamentos da Enfermagem. Vol.01. Elsevier. São Paulo. 512/3)

Analise as proposições com V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após análise, marque a série correta.
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1 – A JCAHO estabeleceu padrões para a informação atual ser localizada no prontuário do
paciente, incluindo as recomendações para que participe no desenvolvimento do plano de
cuidado, do plano de alta e que a educação em saúde aconteceu. (V)
2 – A JCAHO pede que as instituições estabeleçam padrões de qualidade do atendimento. (V)
3 – A JCAHO institui que os Médicos são as pessoas capacitadas para monitorar ou revisar os prontuários
a cada semestre para determinar o grau de melhoria dos padrões de qualidade que foram atingidos.
(F)
4 – Para a JCAHO, as deficiências identificadas durante a monitorização são compartilhadas

com todos os membros da equipe médica e de enfermagem para que as práticas ou políticas
utilizadas possam ser corrigidas. (F)
5 – Para a JCAHO, os programas de melhoria de qualidade procuram manter os enfermeiros
informados sobre os padrões da prática de enfermagem para manter a excelência dos cuidados
de enfermagem. (V)

a) V; V; V; V; V.
b) V; V; F; F; V. ***
c) F; V; F; V; V.
d) V; V; V; F; V.
e) V; F; V; V; F.
- Recurso improcedente, por que:

1 – A candidata está equivocada.
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CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS
DANIELE BACELAR MATOS
EMANUELA DE SOUZA NEVES
FERNANDA FERREIRA FERNANDES
LIVIA ROSANY DE ALMEIDA CARNEIRO
MARIO SERGIO ARAUJO SILVA
MICHEL CARLOS ALVES BAHIA

2 – Lembramos à candidata que a Fonte Bibliográfica está na questão e que é de EXTREMA
CREDIBILIDADE.
3 – Pedimos que a candidata consulte a fonte bibliográfica que forneceu os dados
científicos para construir a questão.
4 – Segue a questão para leitura, analise e a devida comprovação de que não há erro de
espécie alguma na estrutura da questão.
Questão 02 (Fisiologia)
As diferenças existentes entre as hemoglobinas sintetizadas durante o desenvolvimento do
indivíduo servem para preencher as diferentes necessidades de oxigênio dessas diversas
fases. No inicio da vida embrionária e durante a vida fetal , há tipos de hemoglobinas que
desaparecem após o nascimento.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA C)

(AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. Cap.14. p.113.)

Sobre o contexto enunciado, marque a alternativa com informação incorreta.
a) A hemoglobina contida nos eritrócitos tem papel importante no transporte de O2
dos pulmões para os tecidos, e do O2 recolhido ao nível dos capilares teciduais para os
pulmões.
b) Para cada dl de sangue arterial oxigenado, há cerca de 19 a 20 ml de O2 em
combinação com hemoglobina e 0,3 ml de O2 dissolvido no plasma.
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c) Cada grama de hemoglobina só pode carregar 13,4 ml de O2, então 160g de
hemoglobina contidos em 1 cl de sangue são capazes de carregar 19 a 20 ml de O2
d) Este O2 que se liga firmemente à molécula de hemoglobina nos pulmões será cedido
aos tecidos posteriormente.
e) A hemoglobina fica saturada em 97%, sendo a tensão de O2 nos pulmões da ordem
de 100 mm de mercúrio.
Justificativa do erro da letra C –
Cada grama de hemoglobina só pode carregar 1,34 ml de O2, então 16,0g de
hemoglobina contidos em 1 dl de sangue são capazes de carregar 19 a 20 ml de

O2.
Recurso improcedente, por que:
1 – A afirmação da candidata não tem o menor sentido. Não existe incoerência alguma.
2 – Segue a questão, para que a candidata releia com calma e atenção para desfazer o
equívoco.
O diagnóstico é o processo de identificação e classificação dos dados coletados no histórico, de
modo que estes sejam colocados em destaque para que os cuidados de enfermagem possam ser
planejados.
(MEEKER, Margaret Huth. (RN, DNSC, CNOR) et ROTHROCK, Jane C. (RN, DNSC, CNOR). Editora
Guanabara Koogan. 10ª ed. Rio de Janeiro. P.6/13.) – (O livro conta com 32 colaboradores e 75 consultores
clínicos.)
(POTTER. PERRY. Fundamentos da Enfermagem. Vol.01. Elsevier. São Paulo. Cap. 16. P.321 /2.)
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EMANUELA DE SOUZA NEVES
KARINNE REBOUÇAS MASCARENHAS SERRA
MICHEL CARLOS ALVES BAHIA
VALDECIR CAMPOS ZOANES

Questão 24
Considerando o contexto enunciado, analise as informações seguintes, com
V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após análise, marque a série correta.
1 – Entende-se que cada diagnóstico de enfermagem aprovado pela NANDA tem um
conjunto de componentes: definição (significado do termo diagnóstico), definição das
características (padrão de sugestão que operacionaliza o significado do diagnóstico),
fatores relacionados / de risco / contextuais (comportamentos do paciente e fatores
ambientais que fazem a interação entre local e indivíduo com alto risco de
desenvolvimento de um diagnóstico específico).
2 – Nem todos os problemas do paciente encontrados no serviço perioperatório
podem estar descritos na lista de diagnósticos de enfermagem mais aceitos.
3 – As enfermeiras perioperatórias devem ajudar na formulação e nomeação de
novos diagnósticos de enfermagem que descrevem unicamente os problemas do
paciente perioperatório.
4 – A NANDA tem estabelecido uma categoria “a ser desenvolvida” para designar

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)
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os diagnósticos de enfermagem que estão parcialmente desenvolvidos e qualificados
como úteis à profissão de enfermagem. (...)
5 – A identificação dos resultados é um passo que descreve a condição desejada ou
favorável do paciente que pode ser alcançada pelas intervenções de enfermagem. (...)
a) V; V; V; V; V. ***
b) V; V; V; F; F.
c) V; F; V; V; F.
d) V; V; V; F; V.
e) F; V; F; V; V.
3 – Pedimos que a candidata consulte as bibliografias que seguem:
(MEEKER, Margaret Huth. (RN, DNSC, CNOR) et ROTHROCK, Jane C. (RN, DNSC, CNOR). Editora
Guanabara Koogan. 10ª ed. Rio de Janeiro. P.6/13.) – (O livro conta com 32 colaboradores e 75 consultores
clínicos.)
(POTTER. PERRY. Fundamentos da Enfermagem. Vol.01. Elsevier. São Paulo. Cap. 16. P.321 /2.)

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada e enviou texto que não tem a menor lógica para o que
consta na estrutura da questão.
2 – Segue a questão com a bibliografia de Extrema Credibilidade Nacional e
internacionalmente, para que a candidata consulte e comprove que não há o que reclamar
na questão.

Questão 25

25

CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS

Consentimento Informado - os profissionais de cuidado de saúde estão legalmente
comprometidos em envolver os clientes / pacientes na tomada de decisão do cuidado de
saúde. As enfermeiras têm a obrigação moral de assegurar que os clientes / pacientes
prestem o consentimento informado, o qual é uma permissão voluntária para
procedimentos específicos baseada na informação e no conhecimento. A lei evoluiu
desde a primeira demanda, quando os médicos simplesmente obtinham permissão para
tratamentos experimentais e cirurgia, até o conceito atual de dar aos clientes /
pacientes informação plena sobre todos os procedimentos terapêuticos e diagnósticos.
Para o consentimento ser “informado”, devem-se observar os seguintes tópicos: (...)
(CRAVEN, Ruth S. & HIRNLE, Constance J. Fundamentos de Enfermagem – Saúde e Funções Humanas. 4ªed. Guanabara
Koogan. Rio de Janeiro. P.98.)
Considerando o contexto enunciado, analise as informações seguintes, com
V(Verdadeiro) ou F(Falso). Após análise, marque a série correta.
1 – A condição clínica atual do cliente / paciente e o curso geral da doença.
2 – O tratamento proposto e sua justificativa.
3 – Riscos e benefícios do tratamento proposto.
22

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA E)

4 – Riscos do não – consentimento para o tratamento.
5 – Alternativas ao tratamento proposto, incluindo o não – tratamento e os riscos e
benefícios associados a eles.
a) F; F; V; V; F.
b) V; F; V; F; V.
c) V; V; V; F; F.
d) F; V; F; F; V.
e) V; V; V; V; V.
- Recurso improcedente, por que:
1 – A questão está devidamente contextualizada e esclarecedora no que enuncia.
2 – As alternativas estão bastante óbvias para suscitar qualquer tipo de questionamento.
Não há motivo para errar a marcação do gabarito.
Segue a questão para que a candidata releia toda com atenção e esclareça o equivoco.
Para realizar o exame físico, é necessário que o(a) Enfermeiro(a) tenha conhecimentos
prévios de Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia, entre outros imprescindíveis à
profissão que exerce. Este exame compreende aspectos relevantes, tais sejam:
aspecto geral; nível do sensório; estado nutricional; hidratação; pele; mucosa;
anexos; cabeça e pescoço (...).
(BARROS, Alba Lúcia Botura leite de. & cols. Anamnese e Exame Físico) ARTMED. São Paulo. Cap. 6. p. 81 a 94.)
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MARINA GONÇALVES DE SANTANA
PAULA RAFAELA DA SILVA MARINHO

Sobre “Exame da cabeça e pescoço”, marque a alternativa incorreta.
a) Crânio (tamanho do crânio em relação à face, lesões, cistos sebáceos, hematomas e
nódulos no couro cabeludo, distribuição e alteração na cor dos cabelos, higiene e presença
de parasitas - realizar palpação do crânio).
b) Face (coloração da pele e presença de lesões; formato nato; tipo de pele: oleosa, seca;
cuidado regular com a limpeza da pele facial; tipo de maquiagem usada). ***
c) Olhos (pálpebras = ptose palpebral, nódulos e lesões, edema; globo ocular =
protuso/exoftalmia ou afundamento/enoftalmia;esclerótica = coloração/icterícia, hemorragia;
pupilas = isocóricas ou anisocóricas, diâmetro, fotorreagência).
d) Nariz (forma, tamanho, movimento das asas do nariz, secreções, lesões, ou epistaxe) e
seios paranasais (realizar palpação = hipersensibilidade).
e) Boca (coloração da mucosa oral, hálito, lábios, gengivas, dente, uso de próteses), língua
(deve apresentar superfície rugosa, recoberta por papilas e levemente esbranquiçada ≠
superfície lisa, hiperimeada e hipertrofia das papilas) avaliar também, a úvula, palato mole,
orofaringe e amígdalas (apresentam-se pequenas ou ausentes nos adultos, exceto em
casos de inflamação), pescoço (mobilidade, simetria, aumento da tireoide, veias jugulares,
pulo carotídeo, palpar linfonodos = dor, ou gânglios).
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA B)

ADRIANA DE CRISTO SOUSA
ANA CAROLINA LOPES ROCHA
CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS
EMANUELA DE SOUZA NEVES
FERNANDA FERREIRA FERNANDES
KARINNE REBOUÇAS MASCARENHAS SERRA
LIVIA ROSANY DE ALMEIDA CARNEIRO
LUANA B M MACHADO
MADJA DOURADO AMIN
MICHEL CARLOS ALVES BAHIA
ZENILDE FRANÇA DOS SANTOS

-Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata não leu atentamente o que está escrito no item 1 da questão 27.
1 – A Constituição da República Federativa do Brasil – Título VIII – DA ORDEM
SOCIAL – CAPÍTULO I – DISPOSIÇÃO GERAL - institui no Art. 193. A ordem social
tem como base o primado do trabalho, e como objeto o bem-estar e a justiça sociais.

2 – O que consta no Art, 193 é o seguinte:

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm)

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada, Segue a parte do Conteúdo do Edital que registra:

27

Políticas públicas em saúde e sua evolução histórica. Constituição da República

GISLANE DOS SANTOS SILVA

Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – Capítulo I e II - Seção I e II. Lei Federal nº.
8.080/1990; Lei Federal nº. 8142/1990. Portaria n.º 1863/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui a
Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competências das três esferas de gestão); Portaria n.º 1864/GM de 29 de setembro de
2003 (Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por
intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões
de todo o território brasileiro: SAMU- 192); Resolução

nº 1.672, de 29 de julho

de 2003. Dispõe sobre transporte inter-hospitalar de pacientes e dá outras providências.
Brasília/DF: n. 144, 29 jul. 2003.
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CÁTIA DE SOUZA DOS SANTOS
FERNANDA FERREIRA FERNANDES
JAINA LIMA SANTANA
MARINA GONÇALVES DE SANTANA
THAISE CAROLINE ROCHA DA SILVA

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está muito equivocada e reclama sobre um contexto que está
absolutamente correto. Baseado em artigo cientifico de um Médico Psiquiatra,
devidamente registrado na própria questão.
2 – Vamos esclarecer sobre o termo “Implementação”: é um substantivo

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA B)

feminino que remete para o ato ou efeito de implementar. É sinônimo de
efetivação, execução e realização.
3 – Segue a questão para a candidata reler com calma e atenção, para entender o que
está sendo cobrado.
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Questão 29
Assistência de Enfermagem em Psiquiatria – as síndromes psicóticas
caracterizam-se por sintomas como alucinações e delírios; pensamento
desorganizado e comportamento claramente bizarro, como fala e risos
imotivados; distúrbios das relações pessoais e a incapacidade de comunicar-se
com clareza. Os sintomas paranoides são muito comuns, como ideias delirantes e
alucinações auditivas de conteúdo persecutório.
(Por: Dr. Paulo Fernando Nicolau CRM-PR – 5.008 e CRM – S.P 23.758)
(http://www.psiquiatriageral.com.br/enfermagem/enferma1.htm)

Implementação compreende vários aspectos de suma importância, tendo-se,
portanto:
1 - Observação e anotação do comportamento que o cliente manifesta.
Deve ser completa e detalhada para auxiliar na prevenção de agressões, fugas
e suicídio.
2 - Fazer um levantamento das necessidades básicas afetadas: hidratação,
alimentação, sono e repouso, higiene e aparência pessoal, atividade motora(...)
3 – Proporcionar ambiente terapêutico; ser sincero, cumprir promessas feitas;
orientar sistematicamente para a realidade.
4 -Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança no reconhecimento
de
suas qualidades
e
capacidades, reforçando-as;
ser coerente na comunicação verbal e não verbal servindo como modelo para o cliente.

Marque a alternativa que registra a série que está em conformidade com
“Implementação”:
a) 1 – 2 e 4 apenas.
b) 1 – 2 – 3 e 4.
c) 2 – 3 e 4 apenas.
d) 1 – 3 e 4 apenas.
e) 2 e 4 apenas.
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DISCIPLINA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE FARMACÊUTICO BIOQUIMICO
QUESTÃO

23

INTERPELANTE

ELIAN CIDREIRA CHAVES

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – O candidato faz uma afirmação, mas não reclama nada.
2 - Defesa da questão– O Propranolol e o Timolol são agentes betabloqueadores não
seletivos. Quando usados no tratamento de Angina e Hipertensão, eles podem causar
indesejável broncoespasmo.
O Metropolol é betabloqueador relativamente seletivo e em baixas doses não provoca o
broncoespasmo. Infelizmente, doses mais altas são com frequência necessárias,
ocorrendo, então, significativo beta2 bloqueio.
A Fentolamina é um bloqueador alfa-adrenérgico não-seletivo.

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

O Prazosin é um alfa1 – bloqueador seletivo e que resulta em vasodilatação.
(GOLDMAN CECIL MEDICINA.Vol.1 e Vol. 2. Elsevier. Rio de Janeiro. P.2600;
p.439; 486; [...])

DISCIPLINA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE FONOAUDIÓLOGO
QUESTÃO

21

INTERPELANTE

KAYRA DE SOUSA ALMEIDA
SANTOS

ANÁLISE

JULGAMENTO

- Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada, por que o item 6 está incorreto.
Segue a questão e a defesa dos itens incorretos: 4; 5 e 6.
O balbucio surge (entre 6 e 8 meses) no momento em que o bebê está começando a usar a voz para transmitir
seus desejos. As primeiras tentativas de comunicar desejos geralmente envolvem olhar para o objeto
desejado e chorar ou balbuciar e talvez gesticular (acenando, esticando o braço, apontando). (...) Entende-se,
portanto, que a voz exerce papel preponderante na comunicação e no relacionamento humano. A voz ajuda a
enriquecer a transmissão da mensagem articulada , acrescentando à palavra o conteúdo emocional, a
entoação, a expressividade, identificando o indivíduo tanto quanto sua fisionomia e impressões digitais.
(DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia. Makron Books. São Paulo. p. 267.) e
(Por: Dr. Walter Camargo Júnior. Transtornos Invasivos – 3º Milênio. Governo Federal.)
(http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/Transtornos%20Invasivos%20do%20Desenvolvimento%20%203%C2%BA%20Mil%C3%AAnio.pdf)
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IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA B)

Analise as proposições seguintes:
1 - Visam ao alinhamento corporal e relaxamento.
2 – Auxiliam a coordenação pneumoarticulatória e liberação dos articuladores da fala e
ressonadores.
3 - Melhora da qualidade e intensidade vocal e aumento da flexibilidade e
entonação.
4 - Auxiliam na mobilidade e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios.
5 - Auxiliam no relaxamento da mandíbula e na mobilidade e tonicidade labial.
6 - Reabilitação e aperfeiçoamento vocal.
Marque a alternativa que registra APENAS as proposições referentes às “Técnicas para vocalizar
com facilidade” – usadas pelos Fonoaudiólogos.

a) 1 – 3 – 4 e 6.
b) 1 – 2 e 3. *****
c) 3 – 4 – 5 e 6.
d) 1 – 2 – 3 – 4 e 5.
e) 2 – 3 – 5 e 6.
Defesa dos itens:

4 –Técnicas de exercícios isométricos e isotônicos dos órgãos fonoarticulatórios.
5 – Técnicas de movimentos de lábios. (alongamentos)
6 – É PROCEDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO
Recurso improcedente, por que:
1 – A candidata está equivocada, não percebeu
a contextualização da questão.
2 – Segue a questão para a candidata reler com calma e atenção.

23

JÉSSICA GABRIELA
RODRIGUES DE SOUZA

IMPROCEDENTE
Gabarito Oficial
Mantido
(ALTERNATIVA A)

As ondas sonoras não alcançando a orelha interna de forma adequada, quer por problemas na orelha
externa (meato acústico) ou na orelha média (membrana do tímpano, cadeia ossicular, janelas redonda ou
oval, ou mesmo a tuba auditiva) determinam uma redução da acuidade auditiva, constituindo-se em
deficiências do tipo condutiva. Caracterizam-se basicamente pela diminuição da audição aos sons graves
(aumento da rigidez do sistema) com certa conservação da audição aos sons agudos, apresentam o teste de
Rinne negativo e o de Weber com lateralização para a orelha pior. O teste de Schwabach é prolongado e o
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Friedreich mais intenso na mastoide. As perdas de audição podem ser classificadas segundo a sua
localização topográfica (condutivas, sensorioneurais, mistas, centrais e funcionais) ou conforme sua
expressão clínica.

(LOPES FILHO, Otacílio de C. Tratado de Fonaudiologia. Editora ROCA. 1997. São Paulo.)

Marque a com série de dados corretos condizentes com o enunciado.

a) Hipoacusia, disacusia, surdez e anacusia. *****
b) Anacusia; hipertrofia auditiva; apraxia; discalculia.
c) Disacusia; disartria; agnosia auditiva; dislexia.
d) Apraxia; disfluência neurológica; agnosia auditiva; anacusia.
e) Surdez; hipoacusia; discalculia; hipertrofia auditiva.
SOLUÇÃOGOV Consultoria Em Gestão Pública Ltda.
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