MUNICÍPIO DE JOAÇABA – ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO N. 001/2018
Av. XV de Novembro, 378, Centro, CEP: 89.600-000, Joaçaba/SC
Fone: (49) 3527 8800 – www.joacaba.sc.gov.br

DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO
AOS RECURSOS AFETOS À DIVULGAÇÃO
DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA
PROVA
OBJETIVA
DO
CONCURSO
PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018

O Prefeito do Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, Senhor Dioclesio Ragnini, e a
Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, tornam pública a decisão dos recursos
apresentados em face da divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva:

Inscrição
382479

Cargo
Profissional
de Educação
Física

Questão
20

Solicitação
Candidato aduz que podem estar
corretas as alternativas B e C; que
no gabarito preliminar a alternativa
correta consta como sendo a letra
B, não correspondendo com o
divulgado, uma vez que a
alternativa apresentada como
correta no gabarito preliminar é a
letra C.

374322
376282

Psicólogo

20

Aduzem que a assertiva I não
corresponde a afirmação contida na
obra do autor Dejours, bem como
que a assertiva II, que aponta a
agressividade como sendo uma
defesa, não estaria descrita na obra
de Dejours. Afirmam que somente
a assertiva III estaria correta.

Situação
A única alternativa correta,
conforme gabarito preliminar
continua sendo a letra C, uma vez
que comprovadamente “o exercício
físico é capaz de melhorar os
níveis de força e massa muscular
em idosos” (MATSUDO, et al,
2001). Porém NÃO é correto
afirmar que “o exercício físico não
tem nenhuma relevância sobre os
sintomas da menopausa”, uma vez
que comprovadamente o exercício
físico colabora para a melhora nos
sintomas
da
menopausa
(TAIROVA, LORENZI, 2011).
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A questão I da alternativa 20 em
nenhum momento afirma que
SOMENTE a frustração no
contexto do trabalho provoca uma
agressividade reativa e sim que: a
frustração no contexto do trabalho
pode acumular e provocar uma
agressividade reativa. Referente a
questão II, Dejours (1992) entende
por defesa tentativas de amenizar
condições dolorosas e situações
adversas
experimentadas
no
trabalho. A utilização dessas
defesas, em excesso, pode vir a
acarretar um grande dispêndio de
energia por parte do profissional,
podendo enfraquecer o ego e
manifestar prejuízos psíquicos, tais
como a agressividade. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
1
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376508

Fiscal
obras
postura

de
e

17

Candidato alega que as questões
referenciadas são exclusivamente
atribuições
de
profissionais
envolvendo engenharia civil.

375051

Fiscal
Obras
Posturas

de
e

18

Candidato alega que as questões
referenciadas são exclusivamente
atribuições
de
profissionais
envolvendo engenharia civil.

MANTENDO-SE
O
GABARITO.
No conteúdo programático consta
os temas abordados no que se refere
a planejamento. De acordo com o
manual do Arquiteto e Urbanista
segunda edição 2016 emitido pelo
CAU/BR pag 51 são atribuições de
Arquiteto: 3. GESTÃO
3.1.
COORDENAÇÃO
E
COMPATIBILIZAÇÃO
DE
PROJETOS 3.2. SUPERVISÃO
DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO; 3.3. DIREÇÃO OU
CONDUÇÃO DE OBRA OU
SERVIÇO
TÉCNICO;
3.4.
GERENCIAMENTO DE OBRA
OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.5.
ACOMPANHAMENTO
DE
OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;
3.6. FISCALIZAÇÃO DE OBRA
OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.7.
DESEMPENHO DE CARGO OU
FUNÇÃO TÉCNICA. E ainda:
Resolução CAU/BR N° 21, de 5 de
abril de 2012, Art. 3° item 3 3.
GESTÃO 3.1. COORDENAÇÃO
E COMPATIBILIZAÇÃO DE
PROJETOS 3.2. SUPERVISÃO
DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO; 3.3. DIREÇÃO OU
CONDUÇÃO DE OBRA OU
SERVIÇO
TÉCNICO;
3.4.
GERENCIAMENTO DE OBRA
OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.5.
ACOMPANHAMENTO
DE
OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;
3.6. FISCALIZAÇÃO DE OBRA
OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.7.
DESEMPENHO DE CARGO OU
FUNÇÃO TÉCNICA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE O
GABARITO.
No conteúdo programático consta
os temas abordados edificações
(estrutura e análise de projetos).
Projeto de fundação faz parte de
uma edificação assim como
investigação
geotécnica
é
necessário para desenvolver um
projeto de fundações além de obras
de infraestrutura. De acordo com o
manual do Arquiteto e Urbanista
2
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376508
375051

Fiscal
Obras
Posturas

de
e

19

Candidato alega que as questões
referenciadas são exclusivamente
atribuições
de
profissionais
envolvendo engenharia civil

segunda edição 2016 emitido pelo
CAU/BR pag 48 são atribuições de
Arquiteto: Item 1.2. SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
E
ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de
madeira; 1.2.2. Projeto de estrutura
de concreto; 1.2.3. Projeto de
estrutura pré-fabricada; 1.2.4.
Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas
E ainda: Resolução CAU/BR N°
21, de 5 de abril de 2012, Art. 3°
item 1.2.
1.2.
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
E
ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de
madeira; 1.2.2. Projeto de estrutura
de concreto; 1.2.3. Projeto de
estrutura pré-fabricada; 1.2.4.
Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
No conteúdo programático consta
os temas abordados edificações
(estrutura e análise de projetos).
Projeto de fundação faz parte de
uma edificação assim como
investigação
geotécnica
é
necessário para desenvolver um
projeto de fundações além de obras
de infraestrutura. De acordo com o
manual do Arquiteto e Urbanista
segunda edição 2016 emitido pelo
CAU/BR pag 48 são atribuições de
Arquiteto:
Item
1.2.
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
E
ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de
madeira; 1.2.2. Projeto de estrutura
de concreto; 1.2.3. Projeto de
estrutura pré-fabricada; 1.2.4.
Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas
E ainda: Resolução CAU/BR N°
21, de 5 de abril de 2012, Art. 3°
item 1.2.
1.2.
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
E
3
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376508

Fiscal
Obras
Posturas

de
e

21

Candidato alega que as questões
referenciadas são exclusivamente
atribuições
de
profissionais
envolvendo engenharia civil

375214
382823
374762
376508
382150
374731

Fiscal
Obras
Posturas

de
e

27

Candidato solicita troca de resposta
do Gabarito:
Segundo gabarito preliminar a
resposta correta é a alternativa D)
60 a 100 cm

ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de
madeira; 1.2.2. Projeto de estrutura
de concreto; 1.2.3. Projeto de
estrutura pré-fabricada; 1.2.4.
Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
No conteúdo programático consta
os temas abordados edificações
(estrutura e análise de projetos).
Projeto de fundação faz parte de
uma edificação assim como
investigação
geotécnica
é
necessário para desenvolver um
projeto de fundações além de obras
de infraestrutura. De acordo com o
manual do Arquiteto e Urbanista
segunda edição 2016 emitido pelo
CAU/BR pag 48 são atribuições de
Arquiteto:
Item
1.2.
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
E
ESTRUTURAIS
1.2.1. Projeto de estrutura de
madeira; 1.2.2. Projeto de estrutura
de concreto; 1.2.3. Projeto de
estrutura pré-fabricada; 1.2.4.
Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas
E ainda: Resolução CAU/BR N°
21, de 5 de abril de 2012, Art. 3°
item 1.2.
1.2.
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
E
ESTRUTURAIS 1.2.1. Projeto de
estrutura de madeira; 1.2.2. Projeto
de estrutura de concreto; 1.2.3.
Projeto de estrutura pré-fabricada;
1.2.4. Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Segundo a NBR 9050 (ABNT,
2015) item 4.6.9 Altura para
comandos e controles A Figura 22
mostra as alturas recomendadas
para
o
posicionamento
de
diferentes tipos de comandos e
4
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Porém a única alternativa correta é
a letra A) 40 a 100 cm

375589

Fiscal
Obras
Posturas

de
e

30

Aduz que a não apresenta
alternativa correta, haja vista que a
letra “a” estaria ambígua.

375589

Fiscal
Obras
Posturas

de
e

26

Aduz que a resposta correta seria
0,20 l/s, alternativa “c”.

374644

Fisioterapeuta

22

Candidato aduz que a questão 22
trata da portaria 1.823/2012 que
institui a Política nacional de Saúde
do Trabalhador e Trabalhadora e
que tal portaria não consta no
conteúdo
programático
do
concurso público/vaga em questão.

controles.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
ALTERANDO-SE
O
GABARITO.
RESPOSTA
CORRETA: a) 40 A 100 cm
De acordo com a Seção IV – Dos
projetos Complementares - da Lei
Complementar nº 134 de 2007, Art.
12, item II - o Projeto Elétrico
obedecerá as normas estabelecidas
pela ABNT e Concessionária local
de energia elétrica - CELESC,
sendo exigido para todas as
edificações industriais e demais
edificações com área igual ou
superior a 70m² (setenta metros
quadrados).
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
26 pavimentos x 3 unidades por
pavimento: 78 unidades
78 unidades x 3 pessoas por
unidade: 234 pessoas
Cada pessoa consome 220 litros por
dia, isso equivale à limpeza,
higiene, alimento e bebidas
234 pessoas x 220 litros por dia:
51.480 litros por dia
51.480 L/d para transformar em L/s
51.480 / 86400: 0,596 L/s ou seja,
0,60 L/s. Portanto a resposta é 0,60
L/s. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A alínea “c” do inciso “I” do artigo
6º da Lei 8080 de 1990 contempla
a atenção a Saúde do Trabalhador,
sustentando a questão arguida no
referido concurso. Ademais ao
observar as questões textuais
observa-se
no
conteúdo
programático que após citação das
Leis 8080/90 e 8.142/90 há
pontuação (ponto final) e após a
citação de outras portarias, não
ficando limitado a observância das
mesmas. Além do mais, resta claro
na questão, que a menção da
política nacional de Saúde do
Trabalhador é fato contextualizador
e a alternativa possível só faz
observância
a
competências
profissionais do fisioterapeuta
5
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374644

Fisioterapeuta

26

Candidato aduz que a questão 26
trata da portaria 1.130/2015 que
institui a Política Nacional de
Atenção Integral a Saúde da
Criança (PNAISC) e que tal
portaria não consta no conteúdo
programático
do
concurso
público/vaga em questão.

378672

Nutricionista

26

376054

Cirurgião
Dentista

05

Candidato contesta ser verdadeiro
(V)
a
primeira
alternativa
apresentada na questão 26: “A
vigilância alimentar e nutricional
realizada por meio do SISVAN
caracteriza-se pela coleta, análise, e
divulgação
de
informações
referentes às condições alimentares
e nutricionais da população
podendo detectar, propor e aplicar
medidas de prevenção e controle.”.
O SISVAN conforme: PORTARIA
Nº 2.246, DE 18 DE OUTUBRO
DE 2004. Na portaria referida fica
evidente ser o SISVAN um
instrumento para diagnóstico e
avaliação. Sendo que SISVAN não
aplica medidas de prevenção e
controle como descreve essa
alternativa, mas sim, fornece
subsídios para o planejamento de
medidas e ações de prevenção e
controle. Em face do exposto o
gabarito correto para a questão 26
seria a D.
O candidato alega que poderia
empregar
uma
conjunção
adversativa na lacuna que introduz
a oração subordinada do seguinte
período composto: “Da própria
garganta saiu um grito de
admiração,
que
Cirino
acompanhou, _______________
com menos entusiasmo.”

(Dispostas pelo COFFITO) sendo a
única alternativa correta aquela
pertinente a tal atuação em
qualquer âmbito do SUS. Neste
sentido,
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
O Capítulo VII da Lei 8080 de 1990
trata das competências do SUS para
o acompanhamento durante o
trabalho de parto, parto e pós parto
imediato, sendo a portaria
complementar ao referido capítulo.
No que compete ao gabarito, há que
se considerar o equívoco deste
formulador e neste sentido,
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA ANULAR A
QUESTÃO.
A primeira alternativa a ser
considerada F, apesar desta constar
que o sistema caracteriza-se pela
coleta, análise, e divulgação de
informações
referentes
às
condições
alimentares
e
nutricionais da população podendo
detectar, propor e aplicar medidas
de prevenção e controle.”
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA ALTERAR O
GABARITO
PARA
ALTERNATIVA “D”.

No período em questão, o
argumento mais forte do enunciado
está na oração principal. Tanto as
conjunções adversativas quanto as
concessivas são empregadas com o
mesmo propósito, ou seja, “ligar
enunciados
com
orientação
argumentativa contrária”. No
entanto,
as
adversativas
6
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Ele diz que NO ENTANTO e
EMBORA possuem no texto I o
mesmo sentido e que ambas estão
corretas. O que não pode ser
considerado correto, segundo a
gramática normativa de nossa
língua.

382732
382911
382970

Técnico em
Administraçã
o

05

Enunciado da questão que
menciona
conjunções/locuções
conjuntivas sublinhadas, sem, no
entanto, estarem sublinhadas.

374547
374326
374678
379060

Enfermeiro

19

Os candidatos referem ter duas
opções corretas.

379267
381524
379060
381024

Enfermeiro

21

Referem que a questão não faz
parte das atribuições do enfermeiro,
e que a temática não consta em
conteúdo programático.

acompanham o argumento mais
forte do período; trata-se de uma
oração
coordenada
sindética
adversativa. Enquanto que o
emprego
das
conjunções
concessivas,
a
orientação
argumentativa que sobressai é a do
segmento que não é introduzido
por ela, ou seja, está na oração
principal do período composto por
subordinação. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Questão que determina que o
candidato
observe
as
conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. Questão que não
apresenta
nenhuma
conjunção/locução
sublinhada.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA ANULAR A
QUESTÃO.
Conforme o protocolo Samu 192
Protocolos de Suporte Básico de
Vida, hematêmese, melena ou
enterorragia, fraqueza ou síncope,
hipotensão arterial, hipotensão
postural e/ou taquicardia são
prováveis de sinais e sintomas de
Hemorragia Digestiva Alta e
Hemorragia Digestiva Baixa. A
hemorragia digestiva alta atinge o
trato gastrointestinal superior e a
baixa o trato gastrointestinal
inferior.
FONTE:
BRASIL.
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE.
Secretaria de Atenção à Saúde.
Protocolos de Intervenção para o
SAMU 192 - Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência.
Brasília: Ministério da Saúde,
2016. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA ANULAR
A QUESTÃO.
Conforme descrito em conteúdo
programático para o referido cargo:
“outros conceitos inerentes as
atribuições
do
cargo”.
Ressalta-se ainda que o tema
abordado na questão, embora,
extraído dos protocolos do SAMU
(neste
caso,
apenas
uma
referência),
faz
parte
dos
7
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374547
381717

Enfermeiro

27

Os candidatos alegam não possuir
alternativa válida para esta questão,
que todas as alternativas estão
corretas, fato este que invalidaria a
questão.

374452

Enfermeiro

30

Refere que a alternativa “c” é
incoerente sendo que somente
exceto seria as opções de cachimbo
e escova de dente, o conteúdo
demais da alternativa não inclui
como exceto.

381860

Téc. Em
Administraçã
o

4

O candidato alega que há duas
opções corretas na questão 04:
opções B e C, pois a palavra
destacada “pés” é classificada
como oxítona terminada em “s”.

conhecimentos
básicos
a
necessários ao enfermeiro.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
As
principais
formas
de
transmissão do Botulismo são:
botulismo alimentar; botulismo por
ferimento; botulismo intestinal.
Tendo em vista que a nomenclatura
para transmissão via oral é
botulismo alimentar e não
botulismo por ingestão. FONTE:
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE.
Disponível
em:
http://portalms.saude.gov.br/saude
-de-a-z/botulismo.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Conforme
a
Diretoria
de
Vigilância Epidemiológica de
Santa Catarina: “Ao compartilhar
material para uso de drogas
(seringas, agulhas, cachimbos), de
higiene pessoal (lâminas de
barbear e depilar, escovas de
dente, alicates de unha ou outros
objetos que furam ou cortam) ou
para aplicação de tatuagem e de
piercings;”. Ainda, conforme o
Protocolo Clínico e Diretrizes
terapêutica para Hepatite B e
Coinfecções, 2016, p. 47: “O leite
materno em mães portadoras não
representa risco adicional na
transmissão, mesmo em crianças
que
não
receberam
a
imunoprofilaxia.”.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
As palavras que apresentam duas
ou mais sílabas possuem uma sílaba
tônica, sobre a qual recai o acento
prosódico, isto é, o acento da fala.
Já o acento gráfico se caracteriza
por marcar a sílaba tônica de
algumas palavras. É o acento da
escrita. Para receber este acento,
obedece-se às regras de acentuação
gráfica, que estabelecem a
classificação quanto à tonicidade
assim: monossílabos tônicos são
8
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375622

Téc.
Em
Administraçã
o

21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29 e
30

Aduz que o cabeçalho da página da
prova especifica que as questões
são de concurso público de outro
município.

375487

Agenda
Dengue

05

Enunciado da questão que
menciona
conjunções/locuções
conjuntivas sublinhadas, sem, no
entanto, estarem sublinhadas.

382779

Médico

17

Candidato alega que a questão D
está incompleta.

382779

Médico

18

Candidato alega que o correto seria
“desnutrição” e não “desnutrição
na infância”.

da

vocábulos com apenas uma sílaba
e que possuem autonomia fonética.
Neste caso, a palavra em questão –
pés
–
enquadra-se
nessa
classificação. Acentuam-se as
palavras monossílabas tônicas
terminadas em a/as, e/es, o/os ou
em ditongos abertos éi/éis, éu/éus,
ói/óis. Diz ainda a gramática que
são oxítonas as palavras com duas
ou mais sílabas, cuja sílaba tônica
seja a última. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Erro material constante no
cabeçalho da prova objetiva que
não enseja em prejuízo aos
candidatos ou alteração das
questões.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Questão que determina que o
candidato
observe
as
conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. Questão que não
apresenta
nenhuma
conjunção/locução
sublinhada.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA ANULAR A
QUESTÃO.
A alternativa D, que é o gabarito
correto, consta com grafia igual no
Caderno de Atenção Básica do
Ministério da Saúde e entende-se
que da forma como está formulada
não prejudica o entendimento da
questão.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
O Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease, revisado
e publicado em novembro de 2018,
confirma que baixo crescimento e
baixo peso na infância são fatores
de risco para DPOC. Ainda,
considera-se que a alternativa
“desnutrição na infância” não
contradiz e não prejudica o
entendimento quanto ao impacto da
desnutrição como fator de risco
para DPOC. Disponível em:
9
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382779

Médico

19

Candidato alega que não
consenso de que a cessação
tabagismo diminua o risco
resfriados, gripes, bronquite
pneumonia.

há
do
de
e

382779

Médico

21

Candidato alega que o conteúdo
viola o edital.

382779

Médico

22

Candidato alega que a falta da
palavra “todos” na alternativa A
invalida a questão.

382779

Médico

24

Candidato alega que o conteúdo
viola o edital.

https://goldcopd.org/wpcontent/uploads/2018/11/GOLD2019-POCKET-GUIDE-DRAFTv1.7-14Nov2018-WMS.pdf
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Esta informação consta tanto em
material do Ministério da Saúde
(2010) quanto na página da
Sociedade
Brasileira
de
Pneumologia e Tisiologia. Fonte:
Brasil. Ministério da Saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica.
Doenças respiratórias crônicas /
Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2010.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A hipertensão arterial é uma doença
crônica não transmissível e é uma
condição clínica recorrente na
saúde do idoso (ambas constam no
edital). Ainda, a avaliação inicial de
um paciente com hipertensão é de
competência de todo médico.
Ainda, o termo “medição” da
pressão arterial, apesar de pouco
usual, é um termo utilizado no meio
científico.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Considerando-se que na alternativa
A consta: “Para os hipertensos (sem
contra-indicações)”, fica claro que
estão excluídos aqueles sem contraindicações, logo, a palavra “todos”
está subentendida. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Assim como consta no enunciado
da questão, a fibrilação atrial é um
problema de saúde pública, e
também é um problema comum no
paciente idoso (saúde do idoso
consta no edital). A questão ainda
se refere a conceitos básicos de
fibrilação atrial, e não de
10
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Médico

25

Candidato alega que o conteúdo
viola o edital.

374770
380605

Advogado

05

O candidato alega que poderia
empregar
uma
conjunção
adversativa na lacuna que introduz
a oração subordinada do seguinte
período composto: “Da própria
garganta saiu um grito de
admiração,
que
Cirino
acompanhou, _______________
com menos entusiasmo.”
Ele diz que NO ENTANTO e
EMBORA possuem no texto I o
mesmo sentido e que ambas estão
corretas.
O que não pode ser considerado
correto, segundo a gramática
normativa de nossa língua.

379414

O candidato alega que a questão foi
copiada de prova de vestibular
aplicada pela PUC-SP.

conhecimento
exclusivo
do
cardiologista.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Entende-se que a Insuficiência
Cardíaca (IC) é uma patologia
comum do idoso (saúde do idoso
consta no edital), e a questão se
refere a avaliação inicial ou
rotineira da IC, que não é exclusiva
do cardiologista. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
No período em questão, o
argumento mais forte do enunciado
está na oração principal. Explico a
seguir. Tanto as conjunções
adversativas quanto as concessivas
são empregadas com o mesmo
propósito,
ou
seja,
“ligar
enunciados
com
orientação
argumentativa contrária”. No
entanto,
as
adversativas
acompanham o argumento mais
forte do período; trata-se de uma
oração
coordenada
sindética
adversativa. Enquanto que o
emprego
das
conjunções
concessivas,
a
orientação
argumentativa que sobressai é a do
segmento que não é introduzido por
ela, ou seja, está na oração principal
do
período
composto
por
subordinação.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.

O próprio recorrente transcreve a
questão e demonstra a NÃO cópia.
O que ocorre é a transcrição de um
período utilizado da obra da
literatura brasileira, Inocência,
escrita por Visconde de Taunay. A
fala em questão é de um dos
personagens principais: Cirino
Ferreira de Campos. Muito comum
em aulas e atividades de Língua
Portuguesa o professor recorrer à
fala de personagens de clássicos da
11
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376054

Cirurgião
Dentista

375749

Auxiliar
serviços
internos

de

05

O candidato alega que poderia
empregar
uma
conjunção
adversativa na lacuna que introduz
a oração subordinada do seguinte
período composto:
“Da própria garganta saiu um grito
de
admiração,
que
Cirino
acompanhou, _______________
com menos entusiasmo.”
Ele diz que NO ENTANTO e
EMBORA possuem no texto I o
mesmo sentido e que ambas estão
corretas.
O que não pode ser considerado
correto, segundo a gramática
normativa de nossa língua.

25

EPI significa Equipamento de
Proteção Individual e é definido
pela Norma Regulamentadora nº 06
(NR-06) do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) como sendo:
“todo dispositivo ou produto, de
uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado à proteção
de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho”
Na norma regulamentadora Nº06
não há a citação do filtro solar,
apenas no que diz a proteção de
membros superiores ao creme
protetor no Anexo I: F.2 – Creme
protetor a) creme protetor de
segurança para proteção dos
membros superiores contra agentes
químicos. Apenas o creme protetor
a agentes químicos é considerado
EPI.

Literatura Brasileira ou estrangeira.
Tanto prova-se isso, que as opções
I, II e III estão entre aspas,
conforme determina a necessidade
na transcrição de textos não
autorais.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
No período em questão, o
argumento mais forte do enunciado
está na oração principal. Explico a
seguir. Tanto as conjunções
adversativas quanto as concessivas
são empregadas com o mesmo
propósito,
ou
seja,
“ligar
enunciados
com
orientação
argumentativa contrária”. No
entanto,
as
adversativas
acompanham o argumento mais
forte do período; trata-se de uma
oração
coordenada
sindética
adversativa. Enquanto que o
emprego
das
conjunções
concessivas,
a
orientação
argumentativa que sobressai é a do
segmento que não é introduzido por
ela, ou seja, está na oração principal
do
período
composto
por
subordinação.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
De acordo com a NR 06 do
Ministério do Trabalho e Emprego
F - EPI PARA PROTEÇÃO DOS
MEMBROS SUPERIORES
F.1 – Luvas
F.2 - Creme protetor
F.3 – Manga....
Sendo o creme protetor de
segurança para proteção dos
membros superiores contra agentes
químicos. Diante disso, o termo
“protetor solar” deveria ser “Creme
protetor”.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ANULAR A
QUESTÃO.

12
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375305
380923
381615

Farmacêutico

16

Fonte:
INBEP
http://blog.inbep.com.br/filtrosolar-e-considerado-um-epi/ .
Portanto
a
alternativa
que
corresponde a correta segundo o
gabarito, não poderia estar correta
Candidato argumenta que “o
conteúdo abordado na questão nº
16 não fazia parte do conteúdo
específico para o cargo de
farmacêutico. Fazia sim, parte do
conteúdo para o cargo de
Farmacêutico/Bioquímico, o qual
não foi por mim escolhido para
disputar por mim uma vaga.
Portanto, diante da fundamentação,
se não estava no edital não poderia
ser exigido o conhecimento do
candidato. Solicita-se avaliação e
anulação da referida questão”.

O conteúdo programático para o
cargo
de
Farmacêutico
contemplava tais pontos sobre
análises clínicas, além do que, na
atual formação do farmacêutico o
currículo passou a ser baseado na
formação generalista, desde 2002,
conforme
RESOLUÇÃO
CNE/CES 2, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 2002, a qual no
seu artigo 3º cita que: “perfil do
formando egresso/profissional o
Farmacêutico, com formação
generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos os
níveis de atenção à saúde, com base
no rigor científico e intelectual.
Capacitado ao exercício de
atividades referentes aos fármacos
e aos medicamentos, às análises
clínicas e toxicológicas e ao
controle, produção e análise de
alimentos, pautado em princípios
éticos e na compreensão da
realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo
sua atuação para a transformação
da realidade em benefício da
sociedade”. Com base nisto as
questões no âmbito de análises
clínicas foram incluídas no cargo
de farmacêutico.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

377815
Candidato argumenta que “os
dados clínicos não são específicos,
uma vez que a Síndrome de
Fanconi é um distúrbio complexo
na reabsorção do túbulo proximal e,
por isso, a acidose tubular renal é
apenas uma das alterações do
transporte tubular neste segmento
do néfron. Os pacientes com
Síndrome de Fanconi apresentam

A única alternativa possível é a
Síndrome de Fanconi, visto que a
glicemia encontra-se dentro dos
valores normais e a glicosúria
positiva. No Diabetes Insípidus a
glicosúria é acompanhada pela
glicemia aumentada. Por isso a
questão 16 se mantem válida.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
13
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381615
375305

Farmacêutico

17

aminoacidúria,
fosfatúria,
glicosúria, proteinúria, poliúria, e
acidose metabólica hiperclorêmica.
Devido aos múltiplos distúrbios
nos transportadores do túbulo
proximal, estes indivíduos podem
apresentar
também
cistinose,
tirosinemia,
galactosemia.
A
questão não apresenta dados
específicos de proteínas e/ou
volume, deixando dúbia a questão.
A hematúria e leucocitose, cor da
urina, não são específicas dessa
doença. Além disso, o pH pode ser
confundido com o Diabetes
Insipidus”.
Candidato argumenta que “o
conteúdo abordado na questão nº
17 não fazia parte do conteúdo
específico para o cargo de
farmacêutico. Fazia sim, parte do
conteúdo para o cargo de
Farmacêutico/Bioquímico, o qual
não foi por mim escolhido para
disputar por mim uma vaga.
Portanto, diante da fundamentação,
se não estava no edital não poderia
ser exigido o conhecimento do
candidato. Solicita-se avaliação e
anulação da referida questão”.

O GABARITO.

O conteúdo programático para o
cargo
de
Farmacêutico
contemplava tais pontos sobre
análises clínicas, além do que, na
atual formação do farmacêutico o
currículo passou a ser baseado na
formação generalista, desde 2002,
conforme
RESOLUÇÃO
CNE/CES 2, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 2002, a qual no
seu artigo 3º cita que: “perfil do
formando egresso/profissional o
Farmacêutico, com formação
generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos os
níveis de atenção à saúde, com base
no rigor científico e intelectual.
Capacitado ao exercício de
atividades referentes aos fármacos
e aos medicamentos, às análises
clínicas e toxicológicas e ao
controle, produção e análise de
alimentos, pautado em princípios
éticos e na compreensão da
realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo
sua atuação para a transformação
da realidade em benefício da
sociedade”. Com base nisto as
questões no âmbito de análises
clínicas foram incluídas no cargo
de farmacêutico. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.

14
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Candidato argumenta que “ as duas
estão corretas, por que em as
tratando de leucócitos, são
divididos em granulócitos e
agranulócitos. Os linfócitos e
monócitos são agranulócitos (não
possuem grânulos no citoplasma) e
os
neutrófilos,
basófilos
e
eosinófilos são granulócitos. Assim
a letra B seria a questão correta pois
as afirmativas são verdadeiras mas
não tem relação entre si”.

377815

375305
380923
381615

Farmacêutico

18

Candidato argumenta que “o
conteúdo abordado na questão nº
18 não fazia parte do conteúdo
específico para o cargo de
farmacêutico. Fazia sim, parte do
conteúdo para o cargo de
Farmacêutico/Bioquímico, o qual
não foi por mim escolhido para
disputar por mim uma vaga.
Portanto, diante da fundamentação,
se não estava no edital não poderia
ser exigido o conhecimento do
candidato. Solicita-se avaliação e
anulação da referida questão”.

Indefere-se as argumentações do
candidato pois a letra B diz que as
duas afirmativas são verdadeiras, e
a afirmativa II não pode ser
verdadeira da forma como está
descrita, ou seja, a afirmativa de
que: Leucócitos NÃO possuem
grânulos
citoplasmáticos
é
incorreta por que não se pode
afirmar que todos os leucócitos os
possuem. Ou seja, parte dos
leucócitos, como o próprio
candidato
afirma,
possuem
grânulos, e isto por si só, deixa falsa
tal afirmativa. Para ser verdadeira
esta teria que estar redigida da
seguinte
forma:
ALGUMAS
classes de leucócitos não possuem
grânulos. Ai sim esta poderia ser
verdadeira. Por isso o presente
parecer por manter válida tal
questão, entendendo que a mesma
requer interpretação integral por
parte do candidato. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
O conteúdo programático para o
cargo
de
Farmacêutico
contemplava tais pontos sobre
análises clínicas, além do que, na
atual formação do farmacêutico o
currículo passou a ser baseado na
formação generalista, desde 2002,
conforme
RESOLUÇÃO
CNE/CES 2, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 2002, a qual no
seu artigo 3º cita que: “perfil do
formando egresso/profissional o
Farmacêutico, com formação
generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos os
níveis de atenção à saúde, com base
no rigor científico e intelectual.
Capacitado ao exercício de
atividades referentes aos fármacos
e aos medicamentos, às análises
clínicas e toxicológicas e ao
controle, produção e análise de
alimentos, pautado em princípios
éticos e na compreensão da
realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo
sua atuação para a transformação
15
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381615
380923

Farmacêutico

20

Candidato argumenta que “ Não
existem analgésicos forte ou suave”
e sim analgésicos opióides e não
opióides.

Candidato argumenta que “o
conteúdo abordado na questão nº
20 é de química farmacêutica e não
fazia
parte
do
conteúdo
programático para o cargo de
Farmacêutico.
Solicita-se
avaliação e anulação da referida
questão”.

da realidade em benefício da
sociedade”. Com base nisto as
questões no âmbito de análises
clínicas foram incluídas no cargo
de farmacêutico. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Indefere-se as argumentações do
candidato pois em bibliografias que
tratam do tema, a exemplo do livro
de Química Farmacêutica, de
Andrejus Korolkovas e Joseph H.
Burckhalter, tal menção se faz no
capítulo 8, página 182, na qual o
mesmo afirma que “ no capítulo 7
foram
estudados
os
hipnoanalgésicos,
também
conhecidos por analgésicos fortes.
Neste (capítulo 8) trataremos dos
analgésicos suaves, isto é, os que
eliminam dores moderadas, tais
como cefaleia, mialgia, artralgia e
outras”. Por isso o presente parecer
por manter válida tal questão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Indefere-se tal argumento baseado
em alguns dos itens do conteúdo
programático, nos quais não há
como desempenhar a atribuição
técnica de farmacêutico sem os
conhecimentos
mínimos
de
Farmacologia
e
Química
Farmacêutica. São eles: Participar
de discussões técnicas para
seleção
e
aquisição
de
medicamentos, germicidas e
produtos correlatos, garantindo sua
qualidade e otimizando a terapia
medicamentosa. 2) Atender os
receituários médicos, observando a
legalidade da receita, avaliando a
compatibilidade física e química,
bem como averiguando a dose, via
de administração, duração do
tratamento e dose cumulativa dos
medicamentos prescritos. Atuar
como fonte de informação sobre
medicamentos
aos
outros
profissionais de saúde. Executar
funções como: reconstituição de
16
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377815

Farmacêutico

22

Candidato argumenta que “a região
vasto lateral é indicada para
crianças menores de 12 meses”.

377815

Farmacêutico

23

Candidato argumenta que “pelo
descritivo da questão não ser cópia
fiel da lei, deixa dúvidas, uma vez
que fala somente de “medicamento
de controle especial”, quando a lei
diz que “regime especial de
controle”,
podendo
dar
entendimento a medicamentos
controlados pela Portaria SVS/MS
nº 344/98 e também qualquer outro
sujeito a controle, como os
antibióticos”.

medicamentos, preparo de misturas
intravenosas e nutrição parenteral,
fracionamento de doses, produção
de medicamentos, e outras
atividades passíveis de serem
realizadas e atribuições do
farmacêutico.· Atuar em farmácia
clínica. Ou seja, atuar nos tópicos
acima destacados ou na farmácia
clínica requer entre outras
capacitações, a de conhecer a
química dos fármacos e suas
diversas formas de classificações,
além
do
conhecimento
aprofundado da estrutura química e
sua aplicação farmacológica. Por
isso o presente parecer por manter
válida tal questão. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Indefere-se as argumentações do
candidato, pois devido as contraindicações da região dorso-glútea,
esta região é contra-indicada para
crianças menores de 2 anos. Sendo
assim a região do vasto lateral da
coxa é a região de escolha nesta
faixa
etária,
conforme
CASTELLANOS, B. E. P. Estudo
sobre as regiões para aplicação de
injeção por via intramuscular. Rev.
Esc. Enf. USP, 11 (3): 261-324,
1977. Por isso o presente parecer
por manter válida tal questão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Indefere-se tais argumentos por as
tratar de uma questão que não tem
o compromisso de ser cópia fiel da
lei, e sim, de tratar de uma questão
de ordem prática, onde se proíbe,
pela lei 5991/1973, de serem
aviadas preparações magistrais,
oficinais e medicamentos de
“regime especial de controle”.
Este último termo, tal como está
redigido na lei em questão pode e
deve ser na prática traduzido pela
sinonímia “medicamento de
controle especial”. Portanto tornase imperioso destacar que tal Lei,
haja visto a data de sua publicação,
17
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Farmacêutico

25

Candidato argumenta que “na
questão de nº 25, além da B, como
alternativa
correta,
segundo
gabarito, teria validade também a
alternativa A, a qual cita Elixir.
Com base em haver, duas possíveis
alternativas
corretas,
solicita
anulação da questão”.

não possuía base nem na Portaria
SVS/MS nº 344/98, nem na
Resolução RDC nº 20/2011, ambas
publicadas bem mais recentemente,
e que portanto, da época, o termo
“Regime Especial de Controle”
certamente já possuiu novas
nomenclaturas, porém de mesmo
sentido, e certamente a ordem dos
termos “regime especial” e
“controle especial” não altera o
sentido nem em teoria, nem na
prática farmacêutica.
Além do mais, entre as alternativas
da referida questão, só há uma
possibilidade, e não há como tal
afirmativa do enunciado ser falsa,
por mais que, novos entendimentos
trazidos para os dias atuais dão
conta de incluir ou não novas
classes sob regime especial de
controle. Por isso o presente
parecer por manter válida tal
questão.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Indefere-se tais argumentações
com base no conceito técnico de
tintura: (Formulário Nacional 2ª
Edição,
2012,
Farmacopéia
Brasileira) Tintura: É a preparação
alcoólica
ou
hidroalcoólica
RESULTANTE DA EXTRAÇÃO
DE DROGAS VEGETAIS OU
ANIMAIS ou da diluição dos
respectivos extratos. É classificada
em simples e composta, conforme
preparada com uma ou mais
matérias-primas. Elixir: É a
preparação farmacêutica, líquida,
límpida, hidroalcoólica, de sabor
adocicado, agradável, apresentando
teor alcoólico na faixa de 20% a
50%. OS ELIXIRES SÃO
PREPARADOS
POR
DISSOLUÇÃO SIMPLES e
devem ser envasados em frascos de
cor âmbar e mantidos em lugar
fresco e ao abrigo da luz. Ou seja,
o candidato não leva em
consideração a formulação de
modo
integral,
pois
pela
composição, trata-se de uma
18
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381615

Farmacêutico

26

375305
377815
380923

Farmacêutico

27

379414

Advogado

Candidato argumenta que “no
enunciado da questão nº 26 havia a
orientação de que as três ações
estariam SUBLINHADAS na
sequência, porém não havia nada
sublinhado na referida questão. O
enunciado não cumpriu com sua
própria delimitação. Solicita-se
avaliação e anulação da referida
questão”.
Candidato argumenta que “no
enunciado da questão nº 27 (vinte e
sete) havia a orientação de que as
três
ações
estariam
SUBLINHADAS na sequência,
porém não havia nada sublinhado
na referida questão. O enunciado
não cumpriu com sua própria
delimitação. Solicita-se avaliação e
anulação da referida questão”.

03

O candidato alega que a opção “D”
da questão pode ser considerada
correta.

preparação que inevitavelmente
passara por processo extrativo,
além do que, no caso de elixires,
além
dos
mesmos
serem
considerados preparações simples,
ou seja, que não requerem processo
de extração, apresenta quantidades
razoáveis de edulcorantes, a
exemplo: sacarose e glicerina, além
da presença obrigatória de álcool
em ambas
as
preparações.
Ainda, a fonte de informação a qual
se baseia o candidato não apresenta
base científica, uma vez que o
mesmo sugere site de internet
(www.dicasdefarmácia.com.br).
Por isso o presente parecer por
manter
válida
tal
questão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A questão referida pelo candidato
não seria a de nº 26 e sim a de nº 27,
conforme
outros
recursos
relacionados a mesma questão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

A questão referida pelo candidato
estava com as três ações
sublinhadas quando encaminhadas
para a DIAGRAMAÇÃO, estando
assim o enunciado: “§1º O dever do
Estado de garantir a saúde consiste
na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de
doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e
recuperação.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
PARA ANULAR A QUESTÃO.
É comum ocorrer erro de emprego
da
conjunção
porque,
do
substantivo porquê e do pronome
interrogativo que precedido da
preposição por, isso ocorre devido
à questão homofônica. O pronome
19
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375203

Contador

25

Candidato aduz que a alternativa A,
gabarito da questão, está incorreta,
em razão de trazer a expressão
“servidor em alcance”, e não
“servidor declarado em alcance”,
como traz textualmente o MCASP.

375203

Contador

27

Candidato aduz que o gabarito da
questão, que trata do o limite para
licitação na modalidade de convite
para contratação de obras e serviços
de engenharia, deve ser a letra C
(até R$ 150.000,00) e não a letra A
(até R$ 330.000,00).

374713

Contador

16

Candidato aduz que embora o
enunciado da questão solicitasse o
julgamento de assertivas de acordo
com a NBC T 16.5, uma das
assertivas (IV) tratava de tema
diverso à referida norma.

374713

Contador

23

Candidato aduz que a assertiva III
afirma não haverem outros
pareceres de Conselhos a serem
juntados à Prestação de Contas do
Prefeito.

interrogativo “que” é empregado
numa sentença interrogativa; a
conjunção “porque” sempre é
empregada na sua função de
conjunção
coordenativa
explicativa; “porquê” pertence à
classe gramatical substantivo e
recebe acento justamente para
diferenciar
da
conjunção.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
O próprio MCASP traz, na página
referida
pela
recorrente,
o
entendimento de servidor em
alcance: “Por servidor em alcance,
entende-se aquele que não efetuou,
no prazo, a comprovação dos
recursos recebidos ou que, caso
tenha apresentado a prestação de
contas dos recursos, a mesma
tenha sido impugnada total ou
parcialmente”.
Ou
seja,
exatamente o mesmo entendimento
do que seja “servidor declarado em
alcance”. Ambas expressões tem o
mesmo significado para o MCASP.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
O Decreto 9412/18, de 18 de junho
de 2018, do Presidente da
República, alterou tal limite para
R$ 330.000,00, conforme seu
artigo 1º, inciso I, “a)”. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
A assertiva IV tratou da retificação
de lançamento, assunto abordado
na NBC T 16.5 em seu item 26,
incluído pela Resolução CFC n.º
1.437/13.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
A assertiva III não afirma que
somente ou apenas os pareceres
nela especificados devem ser
enviados. Afirma que a prestação
de contas do Prefeito deverá conter
os
pareceres
do
Conselho
Municipal do Idoso e do Conselho
Municipal de Alimentação Escolar,
20
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381075
381152

375487

Farmacêutico
Auxiliar
de
Saúde Bucal

25
22
21
06
05

Agente da
Dengue

Recurso intempestivo.
Recurso intempestivo.

04

O candidato alega que não constava
no edital o conteúdo acentuação
gráfica e sílabas.

374770

Advogado

15

Candidato aduz que estão corretas
além do gabarito também as letras
D e C, fundamenta nos artigos 19 e
21 do Plano de Cargos e Salários do
Município de Joaçaba.

382864
381783
381022
383053
374694
380605
379414
381486
375178
374517

Advogado

21

Candidato aduz que há duas
alternativas, sendo que além do
gabarito letra B, também estaria
correta a letra A, nos termos do art.
8º, §2º, da CLT.

381783
380605
383053
374517

Advogado

23

Candidato aduz que estão corretas
duas alternativas, sendo letra além
do gabarito letra A, está correta a
letra D, referindo que se trata de
assistência litisconsorcial. Outro
candidato refere que estariam
corretas as letras A, B e C.

374694

Advogado

18

Candidato aduz que além da

o que é absolutamente verdadeiro.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Recurso intempestivo.
Recurso intempestivo.

Ortografia é a parte da gramática
normativa que trata da escrita
correta das palavras de uma língua.
A acentuação gráfica e sílabas
fazem parte da ortografia. O que
consta entre parênteses, logo após o
termo ORTOGRAFIA constante
no edital, é apenas ilustrativo.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Equivocada a argumentação, a
alternativa C refere que as funções
confiança serão de livre nomeação
do Chefe do Poder Executivo,
enquanto o art. 21 aduz que devem
ser ocupados por servidor efetivo,
sendo que a questão aponta que
poderia ser fora do quadro.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
O parágrafo §2º do art. 8º da CLT
dispõe efetivamente: “ Súmulas e
outros
enunciados
de
jurisprudência
editados
pelo
Tribunal Superior do Trabalho e
pelos Tribunais Regionais do
Trabalho não poderão restringir
direitos legalmente previstos nem
criar obrigações que não estejam
previstas em lei.”. Assim há duas
alternativas corretas. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
ANULANDO-SE A QUESTÃO.
A pergunta é específica sobre
litisconsórcio, nos termos dos arts.
113 a 118 do CPC. As demais letras
tratam de assistência, que não se
confunde, inclusive está em outro
título do CPC, nos arts. 119 a 124.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A letra B está errada, conforme art.
21
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alternativa A a letra B também está
correta, apontando o fundamento
no art. 5, I, da LC 101/2000.

383053
379414
375178

Advogado

30

Candidato aduz que a letra D
contém ambiguidade por causa da
expressão “sempre que a estiver
contemplado no Plano Plurianual”.

379414

Advogado

16

Candidato aduz que não há
alternativa correta, pois não há
tribunais de contas municipais.

375710

Psicólogo

15

Candidato aduz que estão corretas
além do gabarito também as letras
D e C, fundamenta nos artigos 19 e
21 do Plano de Cargos e Salários do
Município de Joaçaba.

375517

Técnico em
Administraçã
o

11

Candidato aduz que não existe
nenhuma
alternativa
correta,
trazendo redação do art. 15 do
Plano de Cargos e Salários de
Joaçaba.

4º e 5º da Lei 101/2000, pois a
alternativa consta “lei de diretrizes
orçamentárias”, quando o correto
seria “lei orçamentária”. Sendo que
são duas espécies de leis distintas.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Não procede o argumento, tendo
em vista que e acordo como art. 7º,
§2º, IV, Lei 8666/93, só haverá
previsão no Plano Plurianual
quando a obra tiver prazo superior
a um exercício, ou seja, não
sempre.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Não merece provimento, o item é
exatamente o texto contido no §1º
do Art. 31 da Constituição: “O
controle externo da Câmara
Municipal será exercido com o
auxílio dos Tribunais de Contas dos
Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas
dos Municípios, onde houver.”
Destacando-se que consta a
expressão
onde
houver.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Equivocada a argumentação, pois a
letra D está errada pois na
alternativa consta “cargos de
carreira de provimento efetivo”,
enquanto o artigo 19 fala em
“cargos de provimento em
comissão”. Por sua vez, a
alternativa C refere que as funções
confiança serão de livre nomeação
do Chefe do Poder Executivo,
enquanto o art. 21 aduz que devem
ser ocupados por servidor efetivo.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Ocorre que o candidato traz
redação equivocada, o art. 15 do
Plano de Cargos e Salários de
Joaçaba, refere: “Os cargos
públicos classificam-se em cargos
de carreira de provimento efetivo,
cargos de provimento em comissão,
22
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375517
374320

Técnico em
Administraçã
o

12

Candidato aduz que a letra B seria
correta, tendo em vista o percentual
de acréscimo seria de 2%, nos
termos do art. 26 do Plano de
Cargos e Salários de Joaçaba.

374764

Técnico em
Administraçã
o

13

Candidato aduz que na sua prova a
letra A constava “45 dias”,
enquanto na prova divulgada
consta “30 dias”.

376689
375517

Técnico em
Administraçã
o

21

Candidato aduz que a letra C está
errada pois não existe o ICMSI.

375605
381000
375517
382970
375726
374320
381974
382970

Técnico em
Administraçã
o

22

Candidato aduz que há duas
alternativas identificadas com a
letra d, o que pode influenciar na
interpretação da questão, sendo que
tal situação fere o edital. Ainda há
pedido de anulação porque
permissão seria contrato de adesão,
o que tonaria a letra B incorreta.

379389

Médico
Dermatologist
a

20

Aduz que a alternativa “c” também
estaria correta

contratos temporários e contratos
de emprego público.”. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Ocorre que está errado, pois o art.
27 do Plano de Cargos e Salários de
Joaçaba, aduz expressamente: “O
acréscimo pecuniário decorrente da
progressão horizontal, que será de
1% (um por cento), será pago a
partir do mês de janeiro do ano
subsequente
ao
período
aquisitivo.”.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
A prova divulgada é igual a todas,
portanto não como ter uma
diferente.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Verifica-se que houve material na
questão, tendo sido inserido
ICMSI, quando o correto seria
ICMS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
ANULANDO-SE A QUESTÃO.
O simples erro de impressão não
pode ser considerado, pois o
gabarito é letra B, o que não afeta a
análise da questão. Não procede o
argumento de não é contrato
administrativo, pois este pode ser
de
adesão.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Não procede recurso. A alternativa
C está incorreta porque pitting não
é fator de risco para infecção.
Pitting é uma depressão na placa
ungueal, sem haver nenhuma
solução de continuidade, muito
menos porta de entrada. Portanto,
não procede esta alegação. Aliás, a
alegação do (a) candidata baseouse em onicólise. Não há nenhum
respaldo na literatura médica que
pitting seja fator de risco.
Microtraumas e onicólise são
fatores de risco, mas pitting,
definitivamente não!. A letra C só
23
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379389

Médico
Dermatologist
a

21

Aduz que a alternativa “b” também
estaria correta.

379389

Médico
Dermatologist
a

26

Aduz que a alternativa “c” é vaga,
na medida em que não especifica
em que região do corpo há aumento
de sensibilidade e que tipo de
sensibilidade.

estaria correta se os três fossem
fatores de risco. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Não procede recurso. A alternativa
B está incorreta porque queilite
glandular não é efeito colateral
de
isotretinoína.
Existem
diferentes tipos de queilite, como
glandular,
plasmocitária,
esfoliativa,
granulomatosa,
angular, actinica, etc. Queilite
glandular, definitivamente, não é
causada por isotretinoína! Secura
labial e teratogenia são efeitos
colaterais de isotretinoína. Todavia,
ratifica-se que é necessário que
todas as alterações da alternativa B
fossem efeitos colaterais de
isotretinoína, para que a alternativa
B fosse a correta. A letra C está
correta porque há amplo respaldo
na literatura do uso de corticoide
sistêmico e antibiótico neste tipo de
acne. São pilares de tratamento.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Não procede. O (a) candidato (a)
nas suas alegações cita:“..., a
sensibilidade, geralmente, está
exacerbada, , nos doentes em
reação tipo 1,....”.
Ou seja, corrobora que a questão
correta é a letra B.
Segue as alegações do(a) candidato
(a): “ A questão deixa vago quando
afirma que a correta é a letra C...”.
Pois bem, o autor das questões da
prova do concurso afirma que o
gabarito correto é letra B. A
alternativa correta é letra B. As
demais
alternativas
estão
claramente incorretas, porque:
A) Reação tipo 2 pode ocorrer de
forma contínua ou intermitente
C) Ofloxacino 400 mg é uma vez
ao dia
D) A baciloscopia negativa pode
ocorrer em outras formas além de
hanseníase
tuberculóide.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
24
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379061

Médico
Psiquiatra

28

376414

Médico
Psiquiatra

19

“A questão 28 pergunta quais os
sintomas
que
podem
ser
apresentados
na
Síndrome
anticolinérgica,
sendo
que,
conforme o gabarito, excetua a
presença de Delirium dentre os
possíveis, dando a alternativa A
como correta. Entretanto, já
vivenciei na prática clínica a
presença de delirium a partir de
intoxicação
por
medicações
anticolinérgicas e consequente
síndrome anticolinérgica. Por este
fato,
busquei
na
literatura
embasamento
para
meu
entendimento de que o gabarito se
configura inadequado. Conforme o
Compêndio de Psiquiatria de
Kaplan e Sadock, 2017, página
936, grifado por mim, “O efeito
adverso mais grave associado com
toxicidade anticolinérgica é a
intoxicação anticolinérgica, a qual
pode ser caracterizada por
delirium,
coma,
convulsões,
agitação, alucinações, hipotensão
grave, taquicardia supraventricular
e manifestações periféricas”. Sendo
tal livro um dos mais importantes e
clássicos da literatura psiquiátrica a
nível mundial, encaminho cópia
impressa da página citada junto a
este recurso, evidenciando o
equívoco na resposta dada como
adequada no gabarito preliminar
oficial. Referencial bibliográfico:
Sadock, Benjamin J. Compêndio de
psiquiatria:
ciência
do
comportamento
e
psiquiatria
clínica / Benjamin J. Sadock,
Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz;
tradução: Marcelo de Abreu
Almeida... [et al.]; revisão técnica:
Gustavo Schestatsky... [et al.] –
11.ed. – Porto Alegre: Artmed,
2017.”.
“A questão não está correta pois no
item “C” está escrita a frase “as
preocupações acerca dos ataques de
pânico e suas consequências
geralmente relacionam-se a 1preocupações
físicas,
2preocupações pessoais, e 3-

O GABARITO.
A resposta correta para a questão de
número 28, fornecida pelo gabarito
oficial preliminar, é a letra B.
Como frisado pelo candidato, tendo
como base o Compêndio de
Psiquiatra de Kaplan e Sadock,
2017, delirium pode fazer parte da
Síndrome Anticolinérgica, bem
como midríase e aumento da
temperatura corporal, mas não
sudorese profusa. Seguindo a
descrição já citada pelo candidato,
consta
no
Compêndio
de
Psiquiatria de Kaplan e Sadock,
2017, página 936 o seguinte texto:
“O efeito adverso mais grave
associado
com
toxicidade
anticolinérgica é a intoxicação
anticolinérgica, a qual pode ser
caracterizada por delirium, coma,
convulsões, agitação, alucinações,
hipotensão grave, taquicardia
supraventricular e manifestações
periféricas (rubor, midríase, pele
seca, hipertermia e diminuição de
sons intestinais)”. Logo, a resposta
da questão 28 NÃO está
equivocada.
A
síndrome
anticolinérgica pode apresentar os
sintomas de delirium, midríase,
aumento da temperatura corporal,
mas não sudorese profusa,
mantendo-se a letra B como
resposta correta da questão 28.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.

A resposta correta para a questão de
número 19, fornecida pelo gabarito
oficial preliminar, é a letra C.
A resposta da questão 19 foi
retirada do Manual Diagnóstico e
Estatístico
de
Transtornos
Mentais - 5ª Edição - DSM-5,
25
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preocuapções
acerca
do
funcionamento mental”.
O termo preocupações pessoais é
um termo genérico, e muito amplo,
em nada esclarecendo sobre as
características do ataque de pânico.
Na realidade os ataques de pânico
são caracterizados por surgimento
abrupto de intensa sensação de
medo, desconforto, que ocorrem
associados a 1-sintomas físicos, 2sintomas
dissociativos
(desrealização, despersonalização),
ou 3-cognitivos (medo de perder o
controle ou morrer).”

382992
376691
382393
378681

Motorista

381487

Técnico em
Laboratório

376689
383053
375605
383128
375317

Auxiliar
Serviços
Internos

02

Enunciado da questão que
questiona qual a classe gramatical
da palavra sublinhada, sem, no
entanto, estar sublinhada.

06

Questão que apresenta número com
erro (6.4000,00)

de

apenas
suprimindo
os
detalhamentos
e
exemplos
descritos no texto original.
Resposta da questão 19:
Letra C- As preocupações acerca
dos ataques de pânico ou de suas
consequências
geralmente
relacionam-se a preocupações
físicas, preocupações pessoais e
preocupações
acerca
do
funcionamento mental.
Texto do DSM-5, páginas 209 e
210:
“As preocupações acerca dos
ataques de pânico ou de suas
consequências
geralmente
relacionam-se a preocupações
físicas, como a preocupação de que
os ataques de pânico reflitam a
presença de doenças ameaçadoras à
vida (p. ex., doença cardíaca,
transtorno
convulsivo);
preocupações
pessoais, como constrangimento ou
medo de ser julgado negativamente
pelos outros
devido aos sintomas visíveis de
pânico; e preocupações acerca do
funcionamento mental, como
“enlouquecer” ou perder o controle
(Critério B).”
Logo, não há procedência no
pedido de indeferimento da
questão, mantendo-se a letra C
como gabarito da questão 19.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
Questão que determina que o
candidato determine qual a classe
gramatical da palavra sublinhada.
Questão que não apresenta
nenhuma palavra sublinhada.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA ANULAR A
QUESTÃO.
Erro no número do enunciado da
questão.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
PARA ANULAR A QUESTÃO.

Técnico em
Administraçã
o
26
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374489
382732
382970
374320
374755
381520

379252

FarmacêuticoBioquímico

18

A Candidata indaga que o assunto
específico da questão não foi citado
no conteúdo programático

Médico
Infectologista

18

Candidato aduz que o manejo,
usualmente em Unidade de Terapia
Intensiva, inferir que o paciente em
choque por dengue grave vai com
certeza a óbito em 12 a 24 horas ou
terá certamente “recuperação
rápida” após terapia antichoque
apropriada é INCORRETO, tendo
em vista toda complexidade do
manejo e o tempo de tratamento
para recuperação total e completa
do paciente, que pode implicar
inclusive vários dias ( considerando
retirada total de vasopressores e
manejo clínico em UTI ).

O conceito de Microbiologia
compreende
o
estudo
dos
microrganismos,
sendo
esses
classificados em vírus, bactérias,
fungos e protozoários. Apesar de
existir bibliografia específica para
cada um dos microrganismos
citados como nos Atlas, os
conceitos,
classificações
e
procedimentos são encontrados nos
livros de Microbiologia Médica,
portanto.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE
O
GABARITO.
O parágrafo 2.2 do Manual:
Dengue: diagnóstico e manejo
clínico: adulto e criança, Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Vigilância
em
Saúde.
Departamento de Vigilância das
Doenças Transmissíveis.Brasília;
Ministério da Saúde; 5 ed; 2016:
Sub item 2.2.2.1 Choque O choque
ocorre quando um volume crítico
de plasma é perdido através do
extravasamento, o que geralmente
ocorre entre os dias quatro ou cinco
(com intervalo entre três a sete
dias) de doença, geralmente
precedido por sinais de alarme. O
período
de
extravasamento
plasmático e choque leva de 24 a 48
horas,
devendo
a
equipe
assistencial estar atenta à rápida
mudança
das
alterações
hemodinâmicas. O choque na
dengue é de rápida instalação e tem
curta duração. Podendo levar o
paciente ao óbito em um intervalo
de 12 a 24 horas ou a sua
recuperação rápida, após terapia
antichoque apropriada. O choque
prolongado e a consequente
hipoperfusão de órgãos resulta no
comprometimento
progressivo
destes, bem como em acidose
metabólica
e
coagulação
intravascular disseminada. Isso,
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379252

Médico
Infectologista

20

Candidato aduz que conforme a
nota informativa Nº 11/2018.DIAHV/SVS/MS,
torna
a
alternativa “C” igualmente correta
o que levaria a duas possíveis
respostas e solicita a anulação da
questão.

379252

Médico
Infectologista

26

382672

Médico

27

Candidato cita orientação do
Ministério da saúde vocacionadas
aos médicos infectologistas com
atualização do tratamento para
Cólera e solicita a anulação da
questão por não possuir uma
resposta possível.
Candidato alega que o uso do
Sulfato de morfina E.V. na
analgesia não é recomendado em
todo IAM, conforme exposto na IV
Diretriz Sociedade Brasileira de
Cardiologia.

382824
374517
374678
379060
381524
374410

Advogado
Enfermeiro
Cirurgião
Dentista

06

Não havia resultado correto nas
alternativas.

379060
381524

Enfermeiro

08

Não havia resultado correto nas
alternativas.

382824
374770

Advogado

09

Existência de questão prévia
utilizada em outro concurso.

por sua vez, pode levar a
hemorragias graves, causando
diminuição
de
hematócrito
agravando ainda mais o choque.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Conforme
a
referida
nota
informativa
e
por
ser
a
informação/orientação
mais
atualizada e publicada dentro do
período de vigência do edital, aos
profissionais da saúde. RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO, ANULANDO-SE A
QUESTÃO.
Conforme a referida orientação e
verificando a hierarquia no
direcionamento do tratamento dáse
provimento
ao
recurso.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, ANULANDO-SE A
QUESTÃO.
Na alternativa correta consta: “A
analgesia deve ser feita de
preferência com sulfato de morfina
endovenosa..”.
Ainda,
considerando que na V Diretriz da
Sociedade
Brasileira
de
Cardiologia sobre Tratamento do
Infarto Agudo do Miocárdio com
Supradesnível do Segmento ST
(2015) consta exatamente esta
informação,
decide-se
por
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Questão encontra-se correta e
coerente, pois a variança não tem
raiz quadrada, apenas o desvio
padrão. O mesmo se atribui a 7 e a
10. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Refazendo-a
verifica-se
pela
manutenção do gabarito original,
estando correta a alternativa D.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Questão que se repete. RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO, ANULANDO-SE A
QUESTÃO.
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381617

Técnico em
Administraçã
o

10

Aduz que a palavra “entre” torna a
questão ambígua.

382824
374384

Advogado
Cirurgião
Dentista

10

Alegação de existência de questão
prévia utilizada em outro concurso.
Matéria exigida não abrangida no
conteúdo programático.

374370
375200

Cirurgião
Dentista

16

O candidato aduz que a população
idosa vem diminuindo o grau de
edentulismo e que a cárie e doença
periodontal são as condições
clínicas que constituem os
principais motivos da perda
dentária em adultos.

O candidato aduz que as duas
asserções são falsas, sendo o
gabarito correto a alternativa D.

374715
375071
383145

Cirurgião
Dentista

17

O candidato aduz que nenhuma
resposta se encontra totalmente
correta.

O lucro é entre 5 e 20. Não há
ambiguidade.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Questão
inédita.
Matéria
discriminada
no
conteúdo
programático.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A questão se refere a saúde bucal e
geral da pessoa idosa e não de
adultos como a candidata
argumenta, ademais, pesquisas
apontam que houve importante
redução nas perdas dentárias em
adolescentes e adultos
em
comparação com anos anteriores,
mas não entre os idosos. As perdas
dentárias apresentam marcadas
desigualdades sociais e regionais.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

Cerca de 1/3 dos indivíduos
apresentaram sextantes excluídos
como resultados das perdas
dentárias ao longo da vida. Nos
idosos, tanto em âmbito nacional
quanto em cada uma das regiões,
foi observado um percentual muito
elevado de sextantes excluídos
(90,1% para o Brasil), justificando
o alto grau de edentulismo,
independente
da
doença
periodontal. Sb Brasil 2010:
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO
Transcrevendo manual da Anvisa
(2006): Os resultados dos trabalhos
confluem para o estabelecimento
de um protocolo que visa à
eliminação do biofilme, por meio
da aplicação de desinfetantes à base
de peróxido de hidrogênio,
destinados às linhas de água. O
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375071

Cirurgião
Dentista

19

O candidato nada aduz, apenas
apresenta argumentação.

374715
374384
374370
381105
379057
374294
382775
375200
379258
383145

Cirurgião
Dentista

22

O candidato aduz que o item I está
errado e que a alternativa D seria a
correta, alegando que “qualquer
procedimento”
não
causaria
sangramento
excessivo,
exemplificando uma restauração
classe I.

O candidato aduz que o item II está
errado e que a alternativa C seria a

produto deve ser diluído de acordo
com as orientações técnicas do
fabricante e deve-se proceder a
aplicações repetidas, por cinco
noites, de modo a eliminar o
biofilme já instalado. Para a
manutenção
do
padrão
de
qualidade da água estabelecido
pela ADA (< 200 ufc/ml), deve-se
manter o procedimento, aplicando
o desinfetante uma vez por semana.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A
técnica
de
higienização
antisséptica é igual àquela utilizada
para a higienização simples das
mãos, substituindo-se o sabonete
líquido comum por um associado a
antisséptico, como antisséptico
degermante. Tem por finalidade
promover a remoção de sujidades e
da
microbiota
transitória,
reduzindo a microbiota residente
das mãos, com auxílio de um
antisséptico.
A
higienização
antisséptica das mãos deve ter
duração de 40 a 60 segundos.
Deixar punhos e dedos livres, sem
a presença de adornos como
relógios, pulseiras e anéis, etc.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
No procedimento de restauração
classe I como alegado pelo
candidato, há necessidade de
anestesiar e realizar isolamento
absoluto no campo operatório, nos
quais ambos causam sangramento,
logo, no paciente administrando
anticoagulante este sangramento é
maior,
enquadrando
no
sangramento
excessivo.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

Os AINES apresentam-se com um
grupo muito diversificado de
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correta, alegando que AINES
afetam os rins e não tem contra
indicados para pacientes com
anemia.

medicamentos,
incluindo
os
fármacos
com
capacidade
analgésica, antiinflamatória e
antipirética. Desde 1899, ano em
que foi introduzido no mercado o
ácido acetilsalicílico (AAS), (vulgo
Aspirina®) que este medicamento
se assume como o fármaco padrão
desta classe farmacológica. Os
AINES tem efeito inibitório sobre
as
cicloxigenases
e,
consequentemente, sobre a síntese
das prostaglandinas.1 que exercem
os seus efeitos em diversos tecidos,
intervindo na manutenção do tónus
vascular, na cicatrização das
feridas, na coagulação sanguínea e
nas respostas imunes. RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

O candidato aduz que o item I está
errado, citando como exemplo a
cimentação de coroa provisória no
dente 11 não causaria sangramento
excessivo.

No procedimento de cimentação de
coroa provisória no dente 11, como
exemplificado pelo candidato, pode
não haver o requerido sangramento,
mas ao remover o excesso do
agente cimentante seja com fio
dental ou sonda exploradora, ou
qualquer outro instrumento, o
mesmo irá traumatizar o sulco
gengival, causando sangramento,
logo, no paciente administrando
anticoagulante este sangramento é
maior,
enquadrando
no
sangramento
excessivo.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

O candidato aduz que o item I está
errado, e que a questão deve ser
anulada.

A maior parte dos procedimentos
não oferece grandes riscos ao
paciente, mesmo assim, qualquer
procedimento oferece algum
risco de sangramento aos
pacientes
que
tomam
anticoagulantes.
Desde
a
profilaxia e a limpeza para
eliminação de tártaro e placas, até
cirurgias periodontais, extrações,
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colocações de próteses e implantes,
além de biópsias, endodontias e
restaurações. Há casos em que o
paciente será orientado a continuar
tomando o medicamento e caberá
ao
cirurgião-dentista
adotar
manobras para estancar eventuais
sangramentos por meio de pressão,
pontos ou curativo alveolar, entre
outros.
(Andrade,
2014).
Justificando o item I da questão
como
correto.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

O candidato aduz que o item I está
errado, e que a questão deve ser
anulada, alegando que não é
qualquer procedimento que causa
sangramento, como é o caso de
procedimentos de diagnóstico,
radiologia, preventivos e a maioria
dos procedimentos de dentística.

Procedimentos de diagnóstico
como raspagem epitelial e biópsias,
causam
sangramentos.
Na
radiologia posicionadores podem
traumatizar a mucosa e causar
sangramento. As profilaxias como
exemplos de preventivos podem
causar sangramento no momento
do fio dental e a maioria dos
procedimentos
de
dentísticas
devem ser anestesiados e realizados
com isolamento absoluto que
ocasionam
em
sangramento.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

O candidato aduz que o item I está
errado
visto
que
alguns
procedimentos odontológicos não
sofrem
interferências
do
anticoagulante, como por exemplo
remoção de cárie em esmalte,
profilaxia, aplicação tópica de flúor
e que no item II a aspirina previne
doenças do fígado.

No item I: o procedimento citado
de remoção de cárie de esmalte,
assim como qualquer procedimento
de dentística deverá ser realizado
sob isolamento absoluto, que causa
sangramento gengival seja para
adaptar o grampo ou passar o
amarrio, subtraindo a necessidade
de anestesia local. A Aplicação
tópica de flúor deve ser realizada
após a profilaxia dental que com a
utilização de escova Robinson ou
mesmo passar o fio dental causa
sangramento. No item II: Devido a
seu efeito inibitório sobre a
agregação plaquetária, a aspirina
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pode estar associado com o
aumento do risco de sangramento e
deve ser evitada em pacientes com
anemia.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

O candidato aduz que o item II está
errado porque a aspirina é um anti
inflamatório não esteroide.

375071

Cirurgião
Dentista

23

O candidato aduz que a primeira
proposição é falsa e a segunda é
verdadeira, sendo que recortadores
não são utilizados.

382778

Cirurgião
Dentista

24

O candidato aduz que o gabarito
postado é A e o correto é alternativa
D.

A aspirina como qualquer outro
anti inflamatório não esteroide
(AINE), seja da classe salicílico ou
fenilacético ou das demais classes,
devem ser evitados em pacientes
anêmicos, pois os AINES tem
efeito
inibitório
sobre
as
cicloxigenases
e,
consequentemente, sobre a síntese
das prostaglandinas.1 que exercem
os seus efeitos em diversos tecidos,
intervindo na manutenção do tónus
vascular, na cicatrização das
feridas, na coagulação sanguínea e
nas respostas imunes. RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Técnica de Preparo Cavitário
Classe II Descrita por Mondelli: O
acabamento da margem gengival
deve ser feito com os recortadores
de
margem
gengival,
em
movimentos vestíbulo-lingual e
lingo-vestibular, onde ao mesmo
tempo que o instrumento é
acionado para vestibular ou lingual,
seu movimento continua para
oclusal, ao longo do terço cervical
das paredes vestibular-lingual,
“alisando” e conservando o
arredondamento
dos
ângulos
gengivo-linguais em esmalte para
facilitar a condensação
do
amálgama e permitir melhor
adaptação do material restaurador.
Com o mesmo instrumental
arredonda-se o ângulo áxio-pulpar.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
O gabarito publicado em cadernos
de provas e gabarito consta questão
24 alternativa D, candidato deve ser
se equivocado ao verificar o
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374384
379258
375200

Cirurgião
Dentista

27

O candidato aduz que a primeira
asserção é verdadeira e a segunda
é falsa.
O candidato aduz que as duas
proposições são verdadeiras mas a
segunda não é uma justificativa da
primeira.

374715
374384
381592
375071

Cirurgião
Dentista

28

O candidato aduz que a questão se
refere ao conceito de promoção de
saúde sendo “uma estratégia de
articulação transversal na qual se
confere visibilidade aos fatores que
colocam a saúde da população em
risco e às diferenças entre
necessidades, territórios e culturas
presentes no nosso País, visando à
criação de mecanismos que
reduzam
as
situações
de
vulnerabilidade,
defendam
radicalmente a equidade e
incorporem a participação e o
controle sociais na gestão das
políticas públicas.” (PNPS, 2010 p.
12) ou ainda segundo Demarzo a
promoção da saúde moderna visa
incrementar a saúde e o bem-estar
gerais, promovendo mudanças nas
condições de vida e de trabalho
capazes de beneficiar a saúde de
camadas
mais
amplas
da
população, ou seja, facilitar o
acesso
às
escolhas
mais
saudáveis. Tendo em vista estes
conceitos de promoção de saúde a
alternativa (IV RESTAURAÇÃO
DE ELEMENTOS DENTAIS
COM CAVITAÇÃO) não se refere
ao conceito de promoção de saúde

mesmo.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
Soares
2001,
página
253
transcrevendo: “Por proporcionar
uma imagem bidimensional, o
exame
radiográfico
poderá,
também, em alguns casos, dar a
ideia de uma formação radicular
completa o que nem sempre é
verdade. Isso ocorre porque,
radiograficamente, a formação
radicular é primeira e facilmente
identificada no sentido de menor
diâmetro (mésio-distal). No sentido
de maior diâmetro (vestíbulolingual) a formação necessita de
mais tempo e não é visível na
radiografia.”
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
A questão aborda sobre a estratégia
da saúde familiar que dentro dela se
enquadra a promoção de saúde. A
Saúde da Família é entendida como
uma estratégia de reorientação do
modelo
assistencial,
operacionalizada
mediante
a
implantação
de
equipes
multiprofissionais em unidades
básicas de saúde. Estas equipes são
responsáveis
pelo
acompanhamento de um número
definido de pessoas (2.400 a
4.000), localizadas em uma área
geográfica delimitada. As equipes
atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e agravos
mais frequentes, e na manutenção
da saúde desta comunidade.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.
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375071

Cirurgião
Dentista

30

e sim recuperação individual do
dano já instalado. Sendo assim o
gabarito da questão deve ser
revisto.
O candidato aduz que Tendo em
vista os conceitos de promoção de
saúde
a
alternativa
(IV
RESTAURAÇÃO
DE
ELEMENTOS DENTAIS COM
CAVITAÇÃO) não se refere ao
conceito de promoção de saúde e
sim recuperação individual do dano
já instalado. Sendo assim este item
deve ser desconsiderado e gabarito
deve ser alternativa B.
O candidato aduz que a
clindamicina 300mg deve ser
admistrada de 6/6 horas durante 57 dias e que o gabarito que consta
de 8/8h está errado.

Geralmente, a dose recomendada
de pode variar entre os 600 e os
1800 mg, entre 2 a 6 comprimidos,
administrados em 3 ou 4 doses ao
longo do dia, nunca excedendo a
dose máxima diária de 1800 mg por
dia.
https://www.bulario.com/clindami
cina_300_mg/.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO, MANTENDO-SE
O GABARITO.

Joaçaba/SC, em 07 de dezembro de 2018.
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