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         DECISÃO DOS RECURSOS 

            (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 03 – EBSERH – 

ÁREA ASSISTENCIAL, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

478001679 Maria Das Graças Marques Nascimento Assistente Social 

478002184 Girlândia Silva Santos Assistente Social 

478008994 Selma De Santana Barros Assistente Social 

478009818 Isis Maria Araujo Do Nascimento Assistente Social 

478011329 Fátima Mara Do Nascimento Severo Assistente Social 

478012545 Iris Cunha Da Silva Assistente Social 

478013896 João Paulo Corrêa De Araújo Assistente Social 

478014479 Genoclécia Márcia Mafra Da Rocha Assistente Social 

478023778 Kamila Polliany Da Silva Costa Assistente Social 

478028915 Neidja Meirelle De Lira Lopes Assistente Social 

478030656 Luiza Cristina De Barros Santos Assistente Social 

478034333 Marta Gonçalo Almeida De Queiroz Assistente Social 

478034928 Maria Magaly Colares De Moura Alencar Assistente Social 

478038017 Helba Patricia Pires De Carvalho Assistente Social 

478038041 Ckivia Maria Da Conceicao Assistente Social 

478047908 Lidiane Carolina Vanderlei De Moura Assistente Social 

478051819 Bárbara Fernanda Cunha De Abreu Assistente Social 

478052606 Maria Zenaide Siqueira Assistente Social 

478055193 Nayana Henrique Amancio Lima Da Silva Assistente Social 

478021154 Luciano Clemente Da Silva Biólogo 

478053092 Marcos André De Oliveira Biólogo 

478057167 Cerrise Santana Biólogo 

478000755 Marcela Pereira Salazar Biomédico 

478001068 Romero Henrique Teixeira Vasconcelos Biomédico 

478004788 Waleska Mayara Gomes De Lima Biomédico 

478005011 Janaina Correia Oliveira Biomédico 

478011044 Bruno Henrique De Amorim Biomédico 
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478011222 Rayana Rodrigues Biomédico 

478013473 Maria Carolina Accioly Brelaz De Castro Biomédico 

478014213 Lucinda Assunção Gustavo Souza Biomédico 

478014559 Erika De Araujo Cruz Biomédico 

478015795 Icaro Pedro Do Nascimento Biomédico 

478017950 Suenia Da Cunha Gonçalves De Albuquerque Biomédico 

478025780 Thacianna Barreto Da Costa Biomédico 

478027395 Clóvis Queiroz Gouveia Biomédico 

478034813 Ronnyvaldo Monteiro Freire De Souza Biomédico 

478037063 Sueldo Alves Costa Biomédico 

478038978 Érick Vieira Souza Biomédico 

478039996 Matheus Filgueira Bezerra Biomédico 

478048040 Lígia Maria Ferreira Biomédico 

478049132 Guilherme Oliveira Firmino Biomédico 

478050629 Tatiana Maria Da Silva Biomédico 

478057621 Maria Ester Guilherme Lima De Siqueira Biomédico 

478065157 Flávio Gonçalves Da Silva Biomédico 

478000071 Maria Gerlane De Souto Enfermeiro - Assistencial 

478000103 Patricia Lucy Souza De Arruda Enfermeiro - Assistencial 

478000104 Adriana Beltrao Burgos Enfermeiro - Assistencial 

478000350 Clovis Henrique Moury Fernandes Barros E Silva Enfermeiro - Assistencial 

478000523 Cristiane Candida De Olveira Vasconcelos Enfermeiro - Assistencial 

478000557 Lucivalda Bezerra Ribeiro Enfermeiro - Assistencial 

478001084 Tamyris Arcoverde Maciel Enfermeiro - Assistencial 

478001295 Isis Baima Ferreira Enfermeiro - Assistencial 

478001296 Lívia Maria Correia De Morais Enfermeiro - Assistencial 

478001626 Alexsandra Maria Bezerra Enfermeiro - Assistencial 

478001730 Thais Souza Pereira Lima Enfermeiro - Assistencial 

478001952 Alessandra Barbosa Da Silva Barros Enfermeiro - Assistencial 

478001966 Rivanaldo José Dos Santos Enfermeiro - Assistencial 

478002470 Keylla Talitha Fernandes Barbosa Enfermeiro - Assistencial 

478002624 Cristiane Lopes Saraiva Enfermeiro - Assistencial 

478002932 Flavia Melissa Bezerra Brasil Enfermeiro - Assistencial 

478002946 Maria Rozivânia Farias Da Fonseca Enfermeiro - Assistencial 

478003550 Michelly Evangelista De Andrade Enfermeiro - Assistencial 

478003829 Maria Cléa Sousa Miranda Dos Anjos Mendes Enfermeiro - Assistencial 

478003830 Andréia Da Fátima Trindade De Mendonça Enfermeiro - Assistencial 

478003857 Cristiane Pereira Barros Enfermeiro - Assistencial 

478004005 Marcelle Bonfim De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478004034 Nathália Silva Araujo Enfermeiro - Assistencial 

478004037 Jonatas Gomes Barbosa Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478004243 Maria Vanessa Goés De Mendonça Enfermeiro - Assistencial 

478004262 Andressa Silva De Souza Enfermeiro - Assistencial 

478004344 Livia Rosa Reis Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478004492 Jailma Ferreira De Vasconcelos Enfermeiro - Assistencial 

478004551 Grasiela Maria Alves Sampaio Enfermeiro - Assistencial 

478004820 Jullieny Neves Freire Pina Enfermeiro - Assistencial 

478004996 Cintia De Kassia De Melo Enfermeiro - Assistencial 
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478005034 Cinthia Martins Menino Diniz Enfermeiro - Assistencial 

478005358 Caroliny Gonçalves Rodrigues Meireles Enfermeiro - Assistencial 

478005478 Nadja Adriana Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478005703 Josefa De Siqueira Meireles Enfermeiro - Assistencial 

478005793 Manuela Tavares Madeira Assalino Enfermeiro - Assistencial 

478005812 Thayse Saynara Pontes Dos Santos Enfermeiro - Assistencial 

478005882 Márcia De Moraes Apolinario Enfermeiro - Assistencial 

478006033 Kelly Cristiane Rocha Lemos Enfermeiro - Assistencial 

478006228 Jose Washington Arruda Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478006556 Jousy Do Nascimento Silva Enfermeiro - Assistencial 

478006574 Isabela Cristina Menezes Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478006594 Thatiane Albuquerque Da Costa Lima Enfermeiro - Assistencial 

478006624 Carla Eliza Ferraz De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478006654 Andréa Buffone Albuquerque De Nadal Enfermeiro - Assistencial 

478006748 Débora Castro Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478006750 Naligia Mabel Batista De Sousa Silva Enfermeiro - Assistencial 

478006821 Larycia Vicente Rodrigues Enfermeiro - Assistencial 

478007055 Daiana Vieira Câmara Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478007276 Caroline Barbosa De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478007593 Vanessa Ribeiro De Santana Ferreira Azevedo Enfermeiro - Assistencial 

478007776 Vanessa De Alencar Barros Enfermeiro - Assistencial 

478007840 Maria Aparecida Farias Pereira Enfermeiro - Assistencial 

478007933 Joedson Felipe Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478008141 Flávia Jacqueline Oliveira Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478008388 Daniela Maria De Lima Costa Enfermeiro - Assistencial 

478008448 Carole Lima De Santanna Enfermeiro - Assistencial 

478008753 Irles Rodrigues Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478009031 Natália Marquim Leite Santos Novaes Enfermeiro - Assistencial 

478009254 Kharolyne Keller Moreira Silva Enfermeiro - Assistencial 

478009569 Andresa Tabosa Pereira Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478009634 Patricia Ramos De Andrade Trigueiro Enfermeiro - Assistencial 

478009658 Maria Da Conceição Almeida De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478009693 Willita Alexsandra Pereira De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478010048 Diego Rafael Ferreira De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478010062 Karla Daniella Almeida Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478010130 Bruna Gabriela Maria De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478010198 Edileuza Ferreira Leite Dos Santos Enfermeiro - Assistencial 

478010303 Marcia Andrea Oliveira Sales Enfermeiro - Assistencial 

478010325 Fernanda Lopes De Albuquerque Rodrigues Enfermeiro - Assistencial 

478010486 Atália Marisa Da Silva Santos Enfermeiro - Assistencial 

478010677 Fabiana Alves Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478010747 Andreza Cristina Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478010899 Aline Portela Bernardes Enfermeiro - Assistencial 

478010923 Vania Cristina Do Monte Costa Enfermeiro - Assistencial 

478010996 Patricia Da Silva Luz Enfermeiro - Assistencial 

478011245 Karina Santana Da Costa Enfermeiro - Assistencial 

478011451 Maria Betânia Lindolfo Enfermeiro - Assistencial 

478011588 Camila Rodrigues De Melo Enfermeiro - Assistencial 
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478011862 Danielle De Arruda Costa Enfermeiro - Assistencial 

478011878 Milaine Nunes Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478012001 Vanessa Vieira França Enfermeiro - Assistencial 

478012016 Talita Helena Monteiro De Moura Enfermeiro - Assistencial 

478012169 Alisson De Souza Sa Enfermeiro - Assistencial 

478012179 Mariana Coelho Lima Enfermeiro - Assistencial 

478012202 Maria Isabela Ferreira De Amorim Enfermeiro - Assistencial 

478012230 Ana Karina De Andrade Araújo Enfermeiro - Assistencial 

478012387 Shanna Machado De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478012546 Noemia Lins De Melo Filha Enfermeiro - Assistencial 

478012659 Isonara Maria De Melo Cavalcante Enfermeiro - Assistencial 

478012661 Dominique Cristine Barbosa Agra Enfermeiro - Assistencial 

478012695 Andrêza Cavalcanti Correia Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478012906 Geovana Samara Da Silva Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478012933 Nadja Nayara Albuquerque Guimaraes De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478012959 Wályssa Cheiza Fernandes Santos Enfermeiro - Assistencial 

478013024 Soraia Sulene Souto Araújo Enfermeiro - Assistencial 

478013094 Talita Coelho De Barros Almeida Enfermeiro - Assistencial 

478013408 Renata Abilio Diniz Leite Medeiros Enfermeiro - Assistencial 

478013550 Cristhiane Patrícia Lima Santiago Enfermeiro - Assistencial 

478013582 Juliane Patrícia Ferreira Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478013681 Madja De Figueirêdo Lédio Enfermeiro - Assistencial 

478013811 Gislaine Wedja Lacerda Do Carmo Enfermeiro - Assistencial 

478013833 Vania Raimunda Pinto Enfermeiro - Assistencial 

478013912 Carmen Celia Neves Enfermeiro - Assistencial 

478013916 Simone Maria De Serpa Brandão Enfermeiro - Assistencial 

478014036 Carolina Da Silva Montenegro Enfermeiro - Assistencial 

478014109 Caline Sousa Braga Enfermeiro - Assistencial 

478014421 Simona Ferreira Dal Bianco Enfermeiro - Assistencial 

478014898 Klébia Kelly Oliveira De Lima Enfermeiro - Assistencial 

478014903 Bruna Machado Wanderley Melo Enfermeiro - Assistencial 

478015005 Jéssica Barbosa Silva Enfermeiro - Assistencial 

478015476 Silvania De Sousa E Silva Vieira De Melo Enfermeiro - Assistencial 

478015958 Vladimir Gomes De Melo Enfermeiro - Assistencial 

478015979 Fernanda Celiberti Soveral Enfermeiro - Assistencial 

478016001 Ligia Maria Soares Brito Enfermeiro - Assistencial 

478016129 Giully Tavares Cardoso Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478016348 Jailson José Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478016502 Euclides Sales Barbosa Filho Enfermeiro - Assistencial 

478016903 Adriana Leite Dos Santos Enfermeiro - Assistencial 

478016935 Mara Wanessa Lima E Silva Enfermeiro - Assistencial 

478016994 Jeferson Melo Farias Enfermeiro - Assistencial 

478017253 Kyara Amaral Vilela Duarte Enfermeiro - Assistencial 

478017659 Laisa Ribeiro De Sá Enfermeiro - Assistencial 

478017820 Elis Pereira Falcao Enfermeiro - Assistencial 

478017877 Fabiola Carneiro Furtado Dos Santos Enfermeiro - Assistencial 

478018019 Roberta Correia Leal Enfermeiro - Assistencial 

478018188 Suely Angelo Matias Enfermeiro - Assistencial 
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478018451 Osinez Barbosa De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478018995 Alessandra Nascimento De Lemos Cavazza Enfermeiro - Assistencial 

478019271 Raelly Ramos Campos Enfermeiro - Assistencial 

478019411 Heloísa Stephanie Medeiros De Souza Enfermeiro - Assistencial 

478019515 Joselaine Colares De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478019580 Luciano Santos Maia Enfermeiro - Assistencial 

478019758 Adriane Costa Xavier Enfermeiro - Assistencial 

478019771 Luanda De Souza Gaspar Enfermeiro - Assistencial 

478019886 Luana Duarte Wanderley Cavalcante Enfermeiro - Assistencial 

478019923 Jesana Sá Damasceno Enfermeiro - Assistencial 

478020160 Juliana Da Conceição Batista Enfermeiro - Assistencial 

478020467 Leslie Sue Fernandes Enfermeiro - Assistencial 

478020582 Tayse Mayara De França Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478020637 Gabriela Lopes De Almeida Enfermeiro - Assistencial 

478020963 Natalya Regina De Lira Brayner Enfermeiro - Assistencial 

478021121 Elise Wergete Cruz Enfermeiro - Assistencial 

478021256 Gessica Marcelle Da Silva Romao Enfermeiro - Assistencial 

478021758 Francisco José Rodrigues Filho Enfermeiro - Assistencial 

478021828 Annelissa Andrade Virgínio De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478022040 Andréa Antunes Espínola Enfermeiro - Assistencial 

478022129 Falbina Gonçalves Albino Enfermeiro - Assistencial 

478022354 Gleicyanne Ferreira Da Cruz Morais Enfermeiro - Assistencial 

478022383 Cleide Ferreira Do Nascimento Enfermeiro - Assistencial 

478023084 Alina Ribeiro Targino De Amorim Enfermeiro - Assistencial 

478023244 Polyanna De Souza Barros Enfermeiro - Assistencial 

478023251 Betty Wilma Da Costa Rocha Enfermeiro - Assistencial 

478023318 Eliane Rodrigues Xavier Enfermeiro - Assistencial 

478023619 Hendi Fernandes De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478023753 Marcone César Tabosa Assunção Enfermeiro - Assistencial 

478023945 Martha Priscila Dantas De Lima Enfermeiro - Assistencial 

478024110 Joana Carvalho De Andrade Lima Enfermeiro - Assistencial 

478024318 Maria Da Conceição Matias Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478024320 Izaura Cleone Ferreira Dos Santos Enfermeiro - Assistencial 

478024324 Juliane Taisa Primo De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478024438 Rafaela Novaes Ferraz Enfermeiro - Assistencial 

478024710 Aliny Campelo Mendes Enfermeiro - Assistencial 

478024915 Mariana Viana Macena Botelho Enfermeiro - Assistencial 

478025087 Magnus Emanuel Santos Enfermeiro - Assistencial 

478025404 Gabriella Severo De Albuquerque Enfermeiro - Assistencial 

478025469 Fabio Henrique Peixoto Menezes Enfermeiro - Assistencial 

478025534 Érica Larissa Marinho Souto De Albuquerque Enfermeiro - Assistencial 

478025619 Elizabeth Cristina Gomes Tomaz De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478025800 Luciany Rodrigues Da Silva Brandão Enfermeiro - Assistencial 

478026078 Gizete Cavalcante Pina De Almeida Enfermeiro - Assistencial 

478026146 Cibele Gondim Coelho Galvão Enfermeiro - Assistencial 

478026178 Lais Harumi Sekitani Enfermeiro - Assistencial 

478026213 Érica Patrícia Leonardo Quirino De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478026247 Raquel Rizzioli Oliveira Santana Enfermeiro - Assistencial 
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478026362 Denise Da Silva Melo Gomes De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478026831 Sheila Kelly Moura Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478027047 Rosangela Simões Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478027202 Katy Joyce Gomes Da Silva Pereira Enfermeiro - Assistencial 

478027586 Marcela Marcione De Paiva Monteiro Menezes Enfermeiro - Assistencial 

478027739 Antonio Talvane Viana De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478027923 Ana Caroline Ferreira Barbosa Enfermeiro - Assistencial 

478028089 Jamille Guedes Malta Argolo Enfermeiro - Assistencial 

478028110 Laís Leite Monteiro De Morais Enfermeiro - Assistencial 

478028111 Thayane De Souza Xavier Enfermeiro - Assistencial 

478028469 Joselia Da Silva Campos Enfermeiro - Assistencial 

478028574 Kauana Nascimento De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478028605 Danielle Da Silva Rosal Enfermeiro - Assistencial 

478028644 Adriana Paula Leocadio Soares Cavalcanti Enfermeiro - Assistencial 

478028717 Juliana Ribeiro Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478029091 Lívia Sayonara De Sousa Nascimento Enfermeiro - Assistencial 

478029700 Camilla Lemos Morais Enfermeiro - Assistencial 

478029963 Simony Lins De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478030031 Keila Lima De Oliveira Diniz Enfermeiro - Assistencial 

478030906 Ranusa Leite De Almeida Fonseca Enfermeiro - Assistencial 

478031062 Marina Nascimento De Moraes Enfermeiro - Assistencial 

478031159 Sâmia Tavares Rangel Enfermeiro - Assistencial 

478031232 Nathalia Costa Gonzaga Enfermeiro - Assistencial 

478031664 Larissa Lages Ferrer De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478032354 Katyuscia Morais Barros Enfermeiro - Assistencial 

478032791 Iara Suely Gonçalves Freire De Sá Enfermeiro - Assistencial 

478032887 Melissa Cristina Assunção E Castro Enfermeiro - Assistencial 

478032918 Valeska Roberta Pereira Pino Enfermeiro - Assistencial 

478033066 Fabiana De Oliveira Santiago Enfermeiro - Assistencial 

478033226 Michelle Duarte De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478033330 Rafaella Felix Serafim Veras Enfermeiro - Assistencial 

478033668 Aline Goncalves Enfermeiro - Assistencial 

478034058 Priscila Maria Da Silva Buregio Enfermeiro - Assistencial 

478034411 Mariade Fátima Lopes Silva Enfermeiro - Assistencial 

478034488 Míriam Souza Neri Enfermeiro - Assistencial 

478034660 Fabiolla Almeida Calazans Enfermeiro - Assistencial 

478034999 Aline Duarte Silva Bazilio Enfermeiro - Assistencial 

478035120 Alvino Alves Feitosa Júnior Enfermeiro - Assistencial 

478035125 Monica Cristina De Castro Matias Rocha Enfermeiro - Assistencial 

478035159 Sinoer Florencio Da Costa Enfermeiro - Assistencial 

478035177 Jose Rinaldo Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478035302 Rosemary Nunes Bezerra Enfermeiro - Assistencial 

478035402 Ivania Costa Silva Enfermeiro - Assistencial 

478035643 Wanderson Lima Formiga Enfermeiro - Assistencial 

478035771 Renata Bezerra De Albuquerque Cavalcante Reis Enfermeiro - Assistencial 

478035806 Régia Gardenia Barros De Sales Enfermeiro - Assistencial 

478035869 Cláudia Braga Passarela Enfermeiro - Assistencial 

478035879 Iracynetta Passos De Sousa Enfermeiro - Assistencial 
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478036114 Daiana Natália Arruda Lima Enfermeiro - Assistencial 

478036147 Erika De Oliveira Pimentel Enfermeiro - Assistencial 

478036169 Tereza Lays Cavalcante Calheiros De Melo Enfermeiro - Assistencial 

478036206 Pedro Joaquim De Lima Neto Enfermeiro - Assistencial 

478036333 Kátia Milena Oliveira De Santana Enfermeiro - Assistencial 

478036450 Ana Carla Rocha De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478036459 Ivanise Brito Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478036462 Taciane Santos Silva Enfermeiro - Assistencial 

478036893 Paulo Cesar Teles Correia Júnior Enfermeiro - Assistencial 

478036974 Silvia Cristina Silva Enfermeiro - Assistencial 

478037130 Taynah Neri Correia Campos Enfermeiro - Assistencial 

478037253 Juciara Santos Silva De Melo Enfermeiro - Assistencial 

478037303 Quiteria Claudia Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478037547 Hannah Carolina Soares Tenorio Netto Enfermeiro - Assistencial 

478037649 Isabel Cristina Araujo Silva Enfermeiro - Assistencial 

478037658 Fernanda Luzia Tenorio Silva Enfermeiro - Assistencial 

478037805 Nivea Mabel De Medeiros Enfermeiro - Assistencial 

478037979 Giselma Leite Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478038061 Emanuela Rayane Silva Mota Enfermeiro - Assistencial 

478038073 Priscila Gabrielly Lira Peixoto Enfermeiro - Assistencial 

478038363 Elaine Aparecida Da Silva Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478038425 Antonelli Blandina De Oliveira Maia Enfermeiro - Assistencial 

478038557 Karla Mychelle Cezario De Lima Enfermeiro - Assistencial 

478038680 André Anderson Chagas Lopes Enfermeiro - Assistencial 

478038701 Carlos Jose Silva Goncalves Enfermeiro - Assistencial 

478038856 Tatyan De Oliveira Barreto Queiroz Enfermeiro - Assistencial 

478038955 Jennifer Rafaela Da Silva Souza Enfermeiro - Assistencial 

478039224 Susana Karina Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478039319 Márcia Mendes Pimentel Enfermeiro - Assistencial 

478039822 Michele Barros Brito Torquato Enfermeiro - Assistencial 

478039982 Mayany Kyara Ferreira Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478040446 Jocieida Carvalho Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478040987 Laryssa Lorena De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478041078 Mirlene Kelly Ferro Da Silva Lima Enfermeiro - Assistencial 

478041137 Mayara Cedrim Santos Enfermeiro - Assistencial 

478041219 Lourival Gomes Da Silva Júnior Enfermeiro - Assistencial 

478041244 Charlene Melo De Lima Enfermeiro - Assistencial 

478041252 Rafaela Fernandes De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478041290 Aline Lima Brito Enfermeiro - Assistencial 

478041382 Natally Da Silva Freitas Enfermeiro - Assistencial 

478041824 Henila Martins De Deus Leal Ribeiro Enfermeiro - Assistencial 

478041877 Marcia Kersting Battaglim Enfermeiro - Assistencial 

478041887 Adriana Heleny Borralho De Araújo Enfermeiro - Assistencial 

478042188 Aretha Santos Bacelar Enfermeiro - Assistencial 

478042287 Kalline Marcelino Da Silva Mariz Enfermeiro - Assistencial 

478042297 Roberto Miller Barros Veras Enfermeiro - Assistencial 

478042640 Aparecida Conceiçao De Souza Enfermeiro - Assistencial 

478042833 Simone Lopes Cordeiro Enfermeiro - Assistencial 
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478043136 Bruna Marcelle Pessoa Pereira Enfermeiro - Assistencial 

478043260 Amanda Marcela Santos Barbosa Enfermeiro - Assistencial 

478043378 Fernanda Ferreira Nóbrega Enfermeiro - Assistencial 

478043543 Adriana Soares De Lima Leandro Enfermeiro - Assistencial 

478043738 Viviane Ruth De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478043804 Mônica Gomes Simões Medeiros Enfermeiro - Assistencial 

478043852 Mayara Ferreira De Aragão Lisboa Enfermeiro - Assistencial 

478044318 Thiago José Adriano Silva Enfermeiro - Assistencial 

478044639 Lilyanna Felix Pereira Damascena Enfermeiro - Assistencial 

478044723 Ana Cléa Rodrigues Melo Enfermeiro - Assistencial 

478045048 Regina Carla Cunha De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478045241 Patrícia Wanderley Duarte Malta Tenório Enfermeiro - Assistencial 

478045378 Taysa Vieira De Almeida Enfermeiro - Assistencial 

478045475 Ayanny Kelly De Sousa Ferreira Enfermeiro - Assistencial 

478045518 Milene Barbosa Ramos Enfermeiro - Assistencial 

478045695 Janaíne Chiara Oliveira Moraes Enfermeiro - Assistencial 

478045930 Khennia Tarciana Correia De Pontes Enfermeiro - Assistencial 

478045937 Tamar Cristina Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478046037 Gardenia Da Silva Mororo De Menezes Enfermeiro - Assistencial 

478046058 Polyana Moraes Dos Santos Valença Enfermeiro - Assistencial 

478046344 Maria De Fatima Conrado Alves Enfermeiro - Assistencial 

478046565 Roberta Francisca De Santana Enfermeiro - Assistencial 

478046933 Flávia Helena Pereira Guimarães Enfermeiro - Assistencial 

478046950 Aline De Farias Diniz Enfermeiro - Assistencial 

478047041 Aryanderson De Carvalho Eloi Enfermeiro - Assistencial 

478047224 Taciana Targino De Lima Enfermeiro - Assistencial 

478047354 Keliane Da Silva Ferreira Enfermeiro - Assistencial 

478047420 Neiva Cristina Alves Monteiro Enfermeiro - Assistencial 

478047569 Gloria Maria Custodio De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478048049 Deise De Lima Silva Enfermeiro - Assistencial 

478048057 Kamila Laís Da Rocha Farias Enfermeiro - Assistencial 

478048338 Cristiano José De Mendonça Lira Enfermeiro - Assistencial 

478048415 Janislei Soares Dantas Enfermeiro - Assistencial 

478048496 Monique Maria Peres Martins Enfermeiro - Assistencial 

478048706 Kaio Felipe Araujo Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478048875 Graciene Da Silva Lima Enfermeiro - Assistencial 

478048904 Carlos Alberto Lins Magalhaes Enfermeiro - Assistencial 

478048913 Mariza Inara Bezerra Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478048969 Christian Jones Coêlho Teixeira Enfermeiro - Assistencial 

478049055 Fagna Da Silva Souza Enfermeiro - Assistencial 

478049275 Juliane Lima Pereira Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478049821 Patrícia Cavalcanti Costa Enfermeiro - Assistencial 

478049871 Marcelo Vieira Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478050450 Vanessa Polyana De Sousa Enfermeiro - Assistencial 

478050526 Diego Santos De Souza Enfermeiro - Assistencial 

478051173 Susana Costa Nunes Enfermeiro - Assistencial 

478051268 Mirella Ravanna Menezes Freire Enfermeiro - Assistencial 

478051482 Silvana Amorim Falcao Enfermeiro - Assistencial 
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478052142 Dayana Gomes De Souza Enfermeiro - Assistencial 

478052245 Juliana Tavares De Figueredo Santos Enfermeiro - Assistencial 

478052743 Polyana Oliveira De Lima Enfermeiro - Assistencial 

478052870 Katharina Coeli Rocha Cavalcanti Santos Enfermeiro - Assistencial 

478053314 Cicera Cirleide Silva De Medeiros Enfermeiro - Assistencial 

478053436 Josines Maria Salgueiro Da Silva Do Rego Barros Enfermeiro - Assistencial 

478053688 Melainne Chrystina Barreto Silva Enfermeiro - Assistencial 

478053747 Karine Barroso Theorga Enfermeiro - Assistencial 

478053899 Stephanie Barbosa De Medeiros Enfermeiro - Assistencial 

478053957 Anderson Wagner Ramos Martins Enfermeiro - Assistencial 

478054293 Juliana De Carvalho Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478054390 Myrtes Danyelle Oliveira Silva Enfermeiro - Assistencial 

478054560 Olga Benaria Costa Enfermeiro - Assistencial 

478054641 Riquelane Bezerra Menezes Lima Enfermeiro - Assistencial 

478054794 Rafaella Milet Ferreira Enfermeiro - Assistencial 

478055476 Fernanda Ferreira Voss Enfermeiro - Assistencial 

478055726 Girlaine Deyzze Silva Do Nascimento Sedycias Enfermeiro - Assistencial 

478056299 Julia Tatiana Claudino Figueiredo Enfermeiro - Assistencial 

478056701 João Idemburgo Silva Cruz Filho Enfermeiro - Assistencial 

478056734 Márcia Eugênia Cruz Macêdo Enfermeiro - Assistencial 

478057059 Edinaelli Maria De Carvalho Santos Enfermeiro - Assistencial 

478057510 Nilson Alves Lima Filho Enfermeiro - Assistencial 

478057850 Roseli Justino De Lyra Enfermeiro - Assistencial 

478058153 Thaysa Mariana De Oliveira Araujo Enfermeiro - Assistencial 

478058730 Gláucia Moreira Felix Enfermeiro - Assistencial 

478058762 Gyl Dayara Alves De Carvalho Enfermeiro - Assistencial 

478058772 Iane Oliveira Timbó Enfermeiro - Assistencial 

478058852 Cybelle Braga De Almeida Enfermeiro - Assistencial 

478059965 Paulene Bezerra Xavier Enfermeiro - Assistencial 

478060316 Carla Andréa Da Silva Quirino Enfermeiro - Assistencial 

478060361 Bruna Lopes Da Silva Enfermeiro - Assistencial 

478060593 Rodrigo Alberto Braz Cavalcante De Melo Enfermeiro - Assistencial 

478060652 Cintia Capistrano Teixeira Rochs Enfermeiro - Assistencial 

478060679 Ana Rita Braga De Araujo Ferreira Enfermeiro - Assistencial 

478062842 Alana Cibelly De Abreu Feitoza Cabral Enfermeiro - Assistencial 

478063183 Mayrla Lima Pinto Enfermeiro - Assistencial 

478063684 Josefa Roberta Ermirelly Cavalcante Enfermeiro - Assistencial 

478063779 Gutemberg Da Silva Alves Enfermeiro - Assistencial 

478065053 Elza Mayara De Luna Delmondes Gomes Enfermeiro - Assistencial 

478065647 Ana Rayssa Araujo De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478065666 Adriana Gabriel De Oliveira Enfermeiro - Assistencial 

478067342 Sheyla Gabriela De Souza Batista Enfermeiro - Assistencial 

478067952 Manoel Austregésilo De Araújo Júnior Enfermeiro - Assistencial 

478068475 Janine Martins Cavalcanti Ayres Enfermeiro - Assistencial 

478068540 Marília Siebra Pereira Leite Enfermeiro - Assistencial 

478052830 Cristiane Souza De Melo Enfermeiro - Cardiologia 

478010392 Luana Pinheiro De Sousa Enfermeiro - Oncologia 

478016443 Alexandra Judith Gomes De Faria Francisco Enfermeiro - Oncologia 
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478020751 Poliana Silva De Brito Enfermeiro - Oncologia 

478000705 Amanda Katiane Das Chagas Palmeira De Maria Enfermeiro - Terapia Intensiva 

478042696 Carine Leite Monte Enfermeiro - Terapia Intensiva 

478000924 Edmar José Barbosa Acioli Farmacêutico 

478006985 Breno Moacir Farias De Albuquerque Farmacêutico 

478013762 Antonio Andre Lima Da Silva Farmacêutico 

478024027 Adriana Saraiva Chaves De Oliveira Farmacêutico 

478029060 Ingrid De Araújo Campos Farmacêutico 

478033751 Jones Henrique De Melo Pimentel Farmacêutico 

478037852 Diana Atalecia Neves De Sa Farmacêutico 

478041725 Camila Tavares De Albuquerque Farmacêutico 

478044142 Hirlla Karla De Amoim Farmacêutico 

478046695 Antonio Marcos Saraiva Farmacêutico 

478052302 Jamilly Kelly Oliveira Neves Farmacêutico 

478054945 Bruno De Sousa Duarte Farmacêutico 

478000011 Vinícius De Oliveira Menezes Físico - Física Médica - Medicina Nuclear 

478000268 Leduar Inácio Dos Prazeres Neto Fisioterapeuta 

478001043 Vanessa Carla Bezerra Fontoura Fisioterapeuta 

478002059 Thamara Cunha Nascimento Amaral Fisioterapeuta 

478004108 Gilvanete Soares Ribeiro Fisioterapeuta 

478004563 Rafaela Soares Vanderlei Fisioterapeuta 

478005706 Alexandre Magno Da Silva Fisioterapeuta 

478006081 Lorenna Batista Sousa Fisioterapeuta 

478006754 Marcelo Gomes De Assis Fisioterapeuta 

478007331 Ana Angélica Balbino Da Silva Fisioterapeuta 

478009701 Bruna Rafaela Dornelas De Andrade Lima Fisioterapeuta 

478009832 Isabelle Rayanne Alves Pimentel Da Nóbrega Fisioterapeuta 

478010729 Larissa Gomes Araujo Fisioterapeuta 

478014022 Marília Izabel De Araújo Gomes Fisioterapeuta 

478014900 Shirley Shuellen Trindade De Moura Fisioterapeuta 

478016521 Acileudo Da Silva Candeia Fisioterapeuta 

478016716 Gercilene Alves Carvalho Fisioterapeuta 

478016820 Jenniery Joyce Rodrigues Da Silva Fisioterapeuta 

478017065 Thiago Henrique Melo Nóbrega Fisioterapeuta 

478017131 Gabriela Ventura Machado Fisioterapeuta 

478017824 Paloma Duarte Da Costa Vieira Fisioterapeuta 

478021209 Livia Carolina De Souza Dantas Fisioterapeuta 

478021864 Veruska Galvao Ferreira Fisioterapeuta 

478022071 Nathalia Silva Barroso Ferreira Fisioterapeuta 

478022425 Ana Carla Lima De França Fisioterapeuta 

478022779 Roberta De Fátima Farias De Morais Fisioterapeuta 

478023275 Luana De Fatima De Campos Braga Fisioterapeuta 

478023396 Priscilla Vieira Dos Santos Fisioterapeuta 

478023399 Elis Katarine Freire Cabral Fisioterapeuta 

478023404 Cândido Leonardo Coelho De Sousa Melo Fisioterapeuta 

478023779 Oswaldo Augusto Ramalho Diniz Cordeiro Fisioterapeuta 

478024414 Carolina Guedes Manta Fisioterapeuta 

478024750 Thaís Ferreira Lopes Diniz Maia Fisioterapeuta 
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478026360 Valéria De Barros Correia Fisioterapeuta 

478026978 Gildemberg Rodrigues De Campos Fisioterapeuta 

478027415 Alice Sá Carneiro Ribeiro Fisioterapeuta 

478027834 Elisângela Simões Santa Cruz Fisioterapeuta 

478028797 Carolina Pereira De Paula De Lucas Simon Fisioterapeuta 

478029002 Mônica Lôbo Ribeiro Peguinho Santos Fisioterapeuta 

478030063 Renata Cunha Santos De Amorim Fisioterapeuta 

478030181 Clébya Candeia De Oliveira Marques Fisioterapeuta 

478030302 Eloá Mendes Silva Gomes Fisioterapeuta 

478030309 Washington José Dos Santos Fisioterapeuta 

478030536 Moisés Costa Do Couto Fisioterapeuta 

478031174 Cláudio Gonçalves De Albuquerque Fisioterapeuta 

478031594 Marcela Cavalcanti Machado Da Silva Fisioterapeuta 

478032085 Jamaica Gina Eloi De Souza Guimarães Fisioterapeuta 

478032141 Cleide Nascimento Dos Santos Diniz Fisioterapeuta 

478032771 Barbara Carolinne Cavalcanti De Araujo Fisioterapeuta 

478032989 Marcela Moreira De Souza Tavares Fisioterapeuta 

478033793 Mayara Costa Barros Fisioterapeuta 

478034353 Andrei Batista De Oliveira Fisioterapeuta 

478034465 Daniel José Vaz Manso De Godoy E Vasconcelos Fisioterapeuta 

478034681 Giselle Souza De Paiva Fisioterapeuta 

478034810 Maria Elisa Serrano De Farias Fisioterapeuta 

478035143 Cléssyo Tavares De Amorim Cavalcanti Fisioterapeuta 

478036105 Maria Santa Da Silva Fisioterapeuta 

478036883 Thaís Clementino Lustosa Fisioterapeuta 

478036918 Ewertom Cordeiro Gomes Fisioterapeuta 

478037399 Rafael Albuquerque Dornelas De Souza Fisioterapeuta 

478037586 Caroline Oliveira Monteiro De Carvalho Fisioterapeuta 

478038263 Elida De Fátima Antas Da Silva Fisioterapeuta 

478038622 Natale De Oliveira Carneiro Barros Fisioterapeuta 

478038648 Rafael Justino Da Silva Fisioterapeuta 

478040491 Larissa Santos De Souza Fisioterapeuta 

478041497 Paula Eylla Cristina Rodrigues Duarte Fisioterapeuta 

478041574 Yeda Soraya Medeiros Vasconcelos Freire Fisioterapeuta 

478042047 Douglas Monteiro Da Silva Fisioterapeuta 

478042903 Marina Bessi Fernandes Fisioterapeuta 

478043326 Raphaella Alves De Oliveira Fisioterapeuta 

478044750 Raquel Cerceau Fisioterapeuta 

478046425 Renata Baltar Da Silva Fisioterapeuta 

478048703 Thatiane Rodrigues Silva Fisioterapeuta 

478049145 Renata Gir De Andrade Fisioterapeuta 

478049361 Hércules Gomes Ribeiro Fisioterapeuta 

478049889 Wyraquitan Do Nascimento Santos Fisioterapeuta 

478050839 Maria Helena Leal De Aguiar Fisioterapeuta 

478051260 Jéssica Mascena De Medeiros Fisioterapeuta 

478051821 Kleber Azevedo Ferreira Fisioterapeuta 

478052538 Ana Carolina França Dos Anjos Fisioterapeuta 

478052699 Maria Eduarda Guerra Da Silva Cabral Fisioterapeuta 
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478052982 Fabienne Louise Juvêncio Paes De Andrade Fisioterapeuta 

478053891 Neciula De Paula Carneiro Porto Gomes Fisioterapeuta 

478054121 Rafaela Costa Russo Fisioterapeuta 

478055020 Manuela Corrêa De Araújo Fisioterapeuta 

478055130 Manoela De Oliveira Valença De Miranda Fisioterapeuta 

478058425 Raísa De Vidal Neves Fisioterapeuta 

478058792 Henrique Caetano De Barros Fisioterapeuta 

478059566 Eloise De Oliveira Lima Fisioterapeuta 

478059816 Géssika Araújo De Melo Fisioterapeuta 

478061088 Janaina Bartira Ferraz Silva Fisioterapeuta 

478061840 Ingrid De Almeida Becerra Pérez Fisioterapeuta 

478064107 Iris Peixoto Fortes Cavalcanti Fisioterapeuta 

478064362 Camila De Melo Moura Fisioterapeuta 

478068199 Cryslayne Cristina Mota Santos Fisioterapeuta 

478012736 Ana Thalita Fernandes De Sousa Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478035144 Eduardo Eriko Tenório De França Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478037231 Heloisa Helena Matias Tavares De Almeida Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478037556 Patricia Nobre Calheiros Da Silva Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478044340 Amanda Soares Felismino Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478045336 Juliana Barros Maranhão Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478045800 Taysa Germano De Lima Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478054924 Fabianne Maisa De Novaes Assis Dantas Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 

478006999 Amanda Soares Michelin Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478013556 Marcela Ferreira Lapenda Figueirôa Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478031151 Naria Germana Basilio Ramalho De Alencar Paiva Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478035946 Roberta Viviane De Souza E Silva Bione Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478042620 Camilla Rodrigues De Souza Silva Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478044835 Roberta Machado Barros Tenório Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478053417 Vanessa Braga Torres Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478053509 Maria Betânia Serrano De Andrade Regino Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478053765 João Luís Ferreira Neto Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 

478009986 Thalyta Prata Leite De Sá Fonoaudiólogo 

478011032 Iracilda Alves Da Silva Fonoaudiólogo 

478011294 Karina Polo Norte Danda Fonoaudiólogo 

478014016 Adrijane Alves De Amorim Fonoaudiólogo 

478014464 Tamara Cristina Da Cruz Fernandes Fonoaudiólogo 

478021622 Sofia Hardman Côrtes Quintela Fonoaudiólogo 

478023277 Flavia Virginia Vasconcelos Peixoto Fonoaudiólogo 

478028102 Camilla Porto Campello Fonoaudiólogo 

478029603 Sandra Maria Alencastro De Oliveira Fonoaudiólogo 

478036361 Daniela Corrêa De Albuquerque Carneiro Leão Fonoaudiólogo 

478037636 Kamila Melo De Almeida Fonoaudiólogo 

478038527 Ana Elizabete Magnata Cordeiro Mawad Fonoaudiólogo 

478038688 Paulo Augusto Vitorino Fonoaudiólogo 

478043948 Miriam Marques De Lima Souto Neta Fonoaudiólogo 

478046525 Geraldine Rose De Andrade Borges Fonoaudiólogo 

478047029 Glaurea Regina De Santana Nunes Fonoaudiólogo 

478052171 Elisabeth Cavalcanti Coelho Fonoaudiólogo 
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478055764 Sheila Cristina Silva De Melo Fonoaudiólogo 

478061144 Celina Araujo Gomes De Oliveira Rego Fonoaudiólogo 

478002590 Ginetta Kelly Dantas Amorim Nutricionista 

478004422 Sydia Darcila Oliveira Machado Nutricionista 

478008781 Rafaella Fragoso Nogueira Nutricionista 

478013196 Amanda Mirelle Costa Xavier Nutricionista 

478014739 Mabelle Alves Ferreira De Lima Nutricionista 

478016315 Leila Virgínia Da Silva Prado Nutricionista 

478019023 Caroline Emiliane De Melo Tavares Da Rosa E Silva Nutricionista 

478024311 Geovanna Torres De Paiva Bandeira Nutricionista 

478025039 Camila Chiara Pereira De Oliveira Nutricionista 

478034708 Tarciana Maria De Lima Nutricionista 

478035629 Priscila Nunes Costa Nutricionista 

478036265 Adriana César Da Silveira Nutricionista 

478037194 Gina Araújo Martins Feitosa Nutricionista 

478038664 Danielle Cavalcanti De Araújo Nutricionista 

478039348 Jacqueline Elineuza Da Silva Nutricionista 

478042242 Amanda De Conceição Leão Mendes Nutricionista 

478042415 Daniella Wanderley De Cerqueira Nutricionista 

478042445 Elíndice Maria Dos Prazeres Almeida Nutricionista 

478045668 Laércio Marques Da Luz Neto Nutricionista 

478047260 Jussara Aparecida Corneau Nutricionista 

478049589 Ana Paula Dos Santos Nutricionista 

478051881 Raquel De Medeiros Maia Campos Nutricionista 

478052439 Amanda Gonçalves Lopes Coura Nutricionista 

478060858 Débora Silva Cavalcanti Nutricionista 

478067399 Georgia Santos De Lima Nutricionista 

478004587 Renatha Muniz Marcondes Pedagogo 

478000880 Marcelo Caetano De Azevêdo Tavares Profissional de Educação Física 

478033484 Joao Leonardo Silva Profissional de Educação Física 

478000429 Juliana Mendes Brasileiro Psicólogo - Área Hospitalar 

478002751 Marilia Flavia Lopes Ramos Psicólogo - Área Hospitalar 

478003929 Renata Varela Buarque Psicólogo - Área Hospitalar 

478005429 Luciana Gregorio De Oliveira Psicólogo - Área Hospitalar 

478010598 Allyde Amorim Penalva Marques Psicólogo - Área Hospitalar 

478011560 Erika Nárena De Araújo Cavalcanti Duca De Souza Psicólogo - Área Hospitalar 

478013256 Diana Cavalcante Gurgel Carlos Psicólogo - Área Hospitalar 

478018054 Lorena Rodrigues Ferreira Guimaraes Santos Psicólogo - Área Hospitalar 

478019121 Anamaria Carolina De Meira Accioly Lins Psicólogo - Área Hospitalar 

478023826 Myriam De Oliveira Melo Psicólogo - Área Hospitalar 

478025344 Patrícia Danielly Sousa Carvalho Psicólogo - Área Hospitalar 

478033548 Rachel De Aquino Câmara Psicólogo - Área Hospitalar 

478033706 Juliana Carneiro Torres Psicólogo - Área Hospitalar 

478033987 Dayse Carla Rodrigues De Macedo Mattos Psicólogo - Área Hospitalar 

478034410 Elaine Camelo Carneiro Psicólogo - Área Hospitalar 

478034451 Josué Maciel De Queiroz Filho Psicólogo - Área Hospitalar 

478038016 Vanessa Gomes Sandes Psicólogo - Área Hospitalar 

478041099 Luziane Juzi Carvalho De Alencar Silva Psicólogo - Área Hospitalar 
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478041508 Valéria Andrade Da Silva Psicólogo - Área Hospitalar 

478047631 Iana Martins Araujo Psicólogo - Área Hospitalar 

478052044 Priscila Carvalho Lima Psicólogo - Área Hospitalar 

478052217 Valéria Francisca Da Silva Psicólogo - Área Hospitalar 

478052558 Diana Rachel Moreira Da Silva Psicólogo - Área Hospitalar 

478055205 Rebecca Holanda Arrais Psicólogo - Área Hospitalar 

478056787 Rose Maria Ramos De Melo Silva Psicólogo - Área Hospitalar 

478060082 Valéria Camillo De Lima Psicólogo - Área Hospitalar 

478064006 Mariella De Sousa Valadares Psicólogo - Área Hospitalar 

478064624 Isalécia Ialy Silveira Da Fonseca Psicólogo - Área Hospitalar 

478031222 Maria Cilene Vieira Dos Santos Psicólogo - Área Organizacional 

478045363 Vanessa Maria De Andrade Moraes Psicólogo - Área Organizacional 

478002716 Niedja Alcantara Leite Técnico em Enfermagem 

478002918 Danielle Tatiane Da Silva Xavier Técnico em Enfermagem 

478003157 Paulo De Almeida Sousa Técnico em Enfermagem 

478003312 Jodja Karoline Freitas Lopes Técnico em Enfermagem 

478004229 Lilian Cristine Verçosa Do Nascimento Técnico em Enfermagem 

478004411 Francinete Pereira Da Silva Técnico em Enfermagem 

478006036 Alexsandra Neves Dos Santos Neves Técnico em Enfermagem 

478006535 Josefa Maria Oliveira Xavier Técnico em Enfermagem 

478006695 Neidejane Trajano Do Nascimento Técnico em Enfermagem 

478007803 Márcia Virgínia Gonçalves Sales Técnico em Enfermagem 

478008827 Bruno Francisco Da Cruz Técnico em Enfermagem 

478010420 Claudia Alves Da Cunha Técnico em Enfermagem 

478010608 Elizabeth Cristina Nunes Da Silva Técnico em Enfermagem 

478010897 Rosemary Da Silva Felizardo Técnico em Enfermagem 

478011951 Wagner Antonio Velez Santana Técnico em Enfermagem 

478013937 Lenice Bernardo Dos Santos Cantalice Técnico em Enfermagem 

478014262 Flávia Monteiro De Lima Técnico em Enfermagem 

478016775 Maria Arlete Gomes Roque Técnico em Enfermagem 

478017216 Kelly Dayana Maria De Lima Bacelar Técnico em Enfermagem 

478018551 Rita De Kassia Queiroz Técnico em Enfermagem 

478019472 Rafael Cleiton Da Silva Técnico em Enfermagem 

478019760 Elaine Alves Da Silva Técnico em Enfermagem 

478022203 Cybelle Umbelino Nunes De Melo Técnico em Enfermagem 

478024280 Jenaide Quaresma Maranhao Técnico em Enfermagem 

478025219 Douglas Rafael Alves De Oliveira Técnico em Enfermagem 

478025464 Aldir Dos Santos Souza Técnico em Enfermagem 

478026971 Willamis Silva De Souza Técnico em Enfermagem 

478027892 Reginaldo Francisco Da Cruz Filho Técnico em Enfermagem 

478029159 Mirele De Souza Pereira Técnico em Enfermagem 

478030846 Thais Iamyres Gonçalves Bezerra Técnico em Enfermagem 

478036282 Karine De Fátima Bezerra Feitosa Técnico em Enfermagem 

478037951 Eliana Kelly Dos Santos Chagas Técnico em Enfermagem 

478038734 Maria Jose Francisca Oliveira Atanasio Técnico em Enfermagem 

478040878 Julio Cesar Francisco De Lima Técnico em Enfermagem 

478040999 Wedna Silva De Brito Técnico em Enfermagem 

478042779 Felipe Cezar Da Silva Carneiro Técnico em Enfermagem 
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478047582 Andreza Gomes Bernardo Da Silva Técnico em Enfermagem 

478050895 Tomas De Barros Souza Técnico em Enfermagem 

478050998 Rosemir Oliveira De Lima Técnico em Enfermagem 

478051373 Daniele De Andrade Siqueira Técnico em Enfermagem 

478055332 Webeson Carlos Da Silva Técnico em Enfermagem 

478055736 Jacson Pereira Da Silva Técnico em Enfermagem 

478059352 Jacqueline Maria Gomes Pessoa Da Silva Técnico em Enfermagem 

478059935 Veroneide Batista Silva Técnico em Enfermagem 

478060586 Raquel De Araujo Ramos Técnico em Enfermagem 

478066515 Elisson Gerson Sebastiao Vieira Técnico em Enfermagem 

478036506 Emerson Batista De Castro Técnico em Farmácia 

478059692 Danilo Abreu Vieira Técnico em Farmácia 

478065397 Jéssica Celestino Ferreira Sousa Técnico em Farmácia 

478064009 Vilma Carla Da Silva Santos Técnico em Laboratório de Patologia Clínica 

478002266 Paulo Roberto Da Silva Cunha Técnico em Óptica 

478000937 Laura Cristina Campos E Costa Técnico em Radiologia 

478002964 Filipe Bueno Gomes Matias Técnico em Radiologia 

478004033 Joao Ferreira Da Silva Técnico em Radiologia 

478019734 Martinho Rogildo Gonçalves Vieira Técnico em Radiologia 

478026814 Fernanda Karolina Mendonça Da Costa Técnico em Radiologia 

478037090 Sergio Luiz Pereira De Lira Junior Técnico em Radiologia 

478039080 Sergio Isidio De Souza Técnico em Radiologia 

478039517 André Luiz Silva Dos Santos Técnico em Radiologia 

478039626 Denise Cristina De Lima Barbosa Técnico em Radiologia 

478042144 Gutemberg Luiz Sales Claudino Técnico em Radiologia 

478045792 Andre João De Araujo Técnico em Radiologia 

478046731 Karine Da Silva Pinto Técnico em Radiologia 

478048469 Thiago William De Santana Silva Técnico em Radiologia 

478054806 Isabelle Viviane Batista De Lacerda Técnico em Radiologia 

478008434 Aline Arcelino De Oliveira Terapeuta Ocupacional 

478010404 Luciana Silva Do Nascimento Terapeuta Ocupacional 

478015261 Carolina Santos Cavalcanti Terapeuta Ocupacional 

478015428 Janaína Dos Santos Silva Terapeuta Ocupacional 

478016302 Sheyla Caroline Martins Da Silva Terapeuta Ocupacional 

478016572 Poliana Pedroso Holanda De Jesus Terapeuta Ocupacional 

478027234 Kátia Regina Lacerda Pinho Terapeuta Ocupacional 

478030054 Debora Danielle Andrade Dos Santos Terapeuta Ocupacional 

478040158 Jaqueline Maria De França Terapeuta Ocupacional 

478042892 Viviani Da Paz Cavalcanti Pereira Terapeuta Ocupacional 

478044067 Marilia Gabriela Da Rocha Vital Terapeuta Ocupacional 

478048432 Keila Mattos Caldas Terapeuta Ocupacional 

478056190 Kátia Cilene Silva De Jesus Terapeuta Ocupacional 

478060495 Yani Sarmento Pacheco Silva Terapeuta Ocupacional 

478063116 Emilia Wanessa Marinho Lopes Sampaio Terapeuta Ocupacional 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Assistente Social 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 
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É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopéia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 
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Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte:  

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     LoiraMorena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 
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Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A segunda assertiva é verdadeira, pois corresponde à literalidade do §1º, do art. 11 do Decreto nº 7.661/2011. 

Fonte: Decreto nº 7.661/2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


 

21 

 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na organização dos Conselhos de Saúde, a Resolução nº 453/2012 recomenda que, a cada eleição, os 

segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, 

promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. A paridade é quanto à 

representatividade das categorias que devem compor estes conselhos. 

Fonte: 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde – CNS. Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a opção D. 
Gabarito alterado para alternativa correta D, pois, conforme erro  material a frase correta seria “Na primeira, a 

da Assistência Social, predominariam as concepções beneficente-assistenciais.  

Fonte: História do Serviço Social na América Latina – Manrique, Manoel Castro. Cortez Editora - 12ª Edição - 4  

EVOLUÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL. 

 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Questão anulada por conter duas opções de respostas D e E. 

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) – Presidência da República - Brasília - julho de 

1990.  

 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção “D” não corresponde a uma proteção social especial de média complexidade porque a medida sócio-

educativa correta seria em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – 

LA) que é qualificada como serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade.  

Fonte: Política Nacional de Assistência Social - PNAS 2004 – NOB/SUAS - Norma Operacional Básica - 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Secretaria Nacional de Assistência Social. Brasília, 
Novembro 2005.  
 
Questão: 44 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção E. 

Conforme enunciado solicitado em que “Segundo a Lei Maria da Penha”, independente do número da lei está 

incorreto, não implica na interpretação das alternativas, ficando claro que se tratava da Lei Maria da Penha, 

onde o gabarito correto é a alternativa E, pois conforme LEI No 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 (LEI MARIA DA 

PENHA), a primeira assertiva é a única incorreta porque segundo o art.8°, da lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as 

diretrizes da política pública são: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de 

segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de 

gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e 

familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação 

periódica dos resultados das medidas adotadas; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a 

coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com 

o estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de 

Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra 

a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de 

proteção aos direitos humanos das mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria 

entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a 

implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos 

profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de 

raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade 

da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos 

humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

Fonte: LEI No 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 (LEI MARIA DA PENHA). 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa incorreta é a “D” porque segundo a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 12, § 1o  O 

pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2o A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de ocorrência e cópia de 

todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos 

de saúde. 

Portanto, não há obrigatoriedade legal quanto à identificação do distrito policial responsável pela apuração do 

caso no termo a ser registrado pela autoridade policial. 

Fonte: LEI No 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 (LEI MARIA DA PENHA) 

 

 
 

Cargo: Biólogo 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 
Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art221iv
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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acresce uma nova informações a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 
anterior). 
Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 
comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 
apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 
reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 
Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 
Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 
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que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte:  

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Bruna comprou uma sandália, um protetor solar, uma toalha de praia e um óculos de sol. Considere que: 

_ A sandália não foi o item mais caro. 

_ O óculos foi mais caro que a toalha. 

_ O protetor solar foi o item mais barato. 

Na tabela a seguir o item 1 é o mais barato e o 4 é o mais caro. 

_ A sandália não foi o item mais caro. Assim tem-se que: 

 1 2 3 4 

SANDÁLIA    N 

PROTETOR      
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TOALHA     

ÓCULOS     

 

_ O óculos foi mais caro que a toalha. Logo o óculos não foi o item mais barato e a toalha não foi o item mais 

caro. Assim tem-se que: 

 1 2 3 4 

SANDÁLIA    N 

PROTETOR      

TOALHA    N 

ÓCULOS N    

 

_ O protetor solar foi o item mais barato. Assim tem-se que: 

 1 2 3 4 

SANDÁLIA N   N 

PROTETOR  S N N N 

TOALHA N   N 

ÓCULOS N N N S 

 

Não é possível completar a tabela, porém com suas informações pode-se indicar a alternativa correta: 

a) os óculos foi o item mais caro. (verdadeira) 

b) a toalha foi o item mais barato. (falsa) 

c) a sandália foi mais cara que a toalha. (não é possível afirmar e, portanto não pode ser considerada como 

verdadeira) 

d) os óculos foram mais baratos que a sandália. (falsa) 

e) a sandália foi mais barata que o protetor solar. (falsa) 

Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi formulada de acordo com o tópico do conteúdo programático: legislação profissional. 

Entretanto, durante a confecção da mesma foi descrita a lei 7.017 equivocadamente. A correta é Lei nº 7.017, 

de 30 de agosto de 1982 e não dezembro como consta na prova. Portanto a questão será anulada. 

Fonte: http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=145 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado da questão deveria estar escrito os órgãos linfóides periféricos e não geradores periféricos. O 

que comprometeu na resolução desta questão! 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A letra (E) é a correta. O monóxido de carbono é um dos poluentes mais perigosos para os habitantes das 

grandes metrópoles. É um gás incolor, inodoro, um pouco mais leve que o ar e muito tóxico. É produzido 
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durante a queima incompleta de moléculas orgânicas, e sua principal fonte de emissão são os motores a 

combustão de veículos como automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões entre outros.  

O CO2 se difere do monóxido de carbono porque durante a queima ocorre a combustão completa de 

moléculas orgânicas. 

Fonte: 

 Amabis, J.M ; Martho, G. R. Biologia das populações . Ensino médio. Volume 3.São Paulo , 2010. Pág 329. 

 Sônia Lopes e Sergio Rosso, Biologia volume único. Pág. 579 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A letra (C) é a Incorreta.  

De acordo com a literatura utilizada para formular essa prova às alternativas I, III e IV são incorretas. 

Segue abaixo o gabarito comentado: 

I – As proteínas, ácidos nucléicos e certos lipídios, são macromoléculas conhecidas também por polímeros 

compostos; Os lipídios não são polímeros como consta na prova. INCORRETA 

II – As macromoléculas como as proteínas, ácidos nucléicos apresentam grande número de blocos 

construtivos conhecidos por monômeros. CORRETA 

III – os monossacarídeos são conhecidos por blocos construtores das macromoléculas, por serem percursores 

dos polissacarídeos e não das proteínas como consta na prova. INCORRETA 

IV – os aminoácidos são blocos construtores de macromoléculas, como as proteínas e não como os ácidos 

nucléicos como consta na prova. INCORRETA 

V – Em uma célula, cada série de reações químicas é denominada via metabólica, e os compostos formados ao 

longo dessas vias, que levam aos produtos finais, são chamados intermediários metabólicos. CORRETA 

Fonte: Karp, G. Biologia Celular e molecular, conceito e experimento. 3ª edição. Editora Manole. 2005. Pags.: 42 e 43. 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura utilizada para formular esta questão, a alternativa V é correta. Podemos sim 

afirmar que os nemertinos têm dois sistemas circulatórios, e em ambos, as contrações musculares fazem 

circular o fluido. Sendo o primeiro a rincocele e o segundo chamado de sistema sanguíneo. 

A proboscide faz parte da nutrição dos nemertinos, que é uma característica importante desse filo, como 

consta na fonte utilizada para formular a questão.  

Fonte: Ruppert & Barnnes. Zoologia dos invertebrados. Págs. 262 e 265 

Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A letra INCORRETA é a (A). Como consta no gabarito.  

A zona pilífera, mostrada na estrutura II, não é uma região com várias raízes ramificadas. Ela é uma região onde estão os 

pelos absorventes. 

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence. Biologia , ensino médio. Os seres vivos. 2010. págs. 140. 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura utilizada para formular essa questão, há três tipos principais dos grupos R: os 

grupos R apolares, os grupos R polares sem carga elétrica e os grupos R polares com carga elétrica. De acordo 
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com a classificação dos aminoácidos a letra B é a correta, onde descreve que a lisina, arginina, e o glutamato 

pertencem aos grupos R polares com carga elétrica. 

A) A glicina, alanina, valina e a leucina pertencem aos grupos R apolares. 

B) A serina, treonina, glutamina e a cisteína pertencem aos grupos R polares sem carga elétrica. 

C) A metionina, prolina e a fenilalanina pertencem aos grupos R apolares. 

D) A lisina, arginina, e o glutamato pertencem aos grupos R polares com carga elétrica. Correta 

E) A histidina, o aspartato e a lisina pertencem aos grupos R polares com carga elétrica.  

Fonte: Francis D. K. Ching,James F. Eckler. Bioquímica - 4ed- Publicado por Artmed Editora em 01/01/2013, 

pags.70 e 71. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Independente da interpretação do termo em relação à concordância, o objetivo da questão é testar 

conhecimento do candidato a respeito do sistema nervoso. Portanto, é uma afirmativa falsa, e o que a torna 

incorreta é o termo “medula espinhal toracolombar” onde o correto seria “no tronco encefálico e na medula 

espinhal sacral”. 

Fonte: Contanzo, L.S. Fisiologia, 3ª edição. Editora Elsevier. Págs. 45 e 46. 

 
 

Cargo: Biomédico 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As obras de referência em Língua Portuguesa, que abarcam não apenas material mais técnico (como KOCH E 

ELIAS, 2006, 2009; MARCUSCHI, 2003, 2008) mas também didático (tais como CEREJA E MAGALHÃES, 2009; 

CEREJA, MAGALHÃES E CLETO, 2012) assumem a existência de cinco tipos textuais: narração, relato, 

exposição, injunção/instrução e argumentação. 

A características estruturais (os tipos de sequências que nele predomina) e semânticas (que envolve, dentre 

outras coisas, a organização e a relação entre as informações) de um texto é que permite enquadrá-lo em uma 

ou outra categoria. De acordo com Marcuschi (2003), um texto é formado por diferentes tipos de sequências, 

por isso, quando diz-se que um texto é argumentativo, expositivo, etc., está-se dizendo que nele predominam 

sequências desse ou daquele tipo e que o seu macro-objetivo discursivo se alinha com o de outros textos que 

visam, por exemplo, convencer alguém de algo (texto argumentativo), explicar um tópico (texto expositivo) e 

assim por diante. 

Diante disso, temos que o texto “Liberdade de imprensa e liberdade de opinião”, no plano semântico, busca 

sustentar a tese de que tratar “liberdade de imprensa, liberdade de opinião e direito à informação” como 

conceitos similares é um equívoco. Para tanto, são apresentados fatos que sustentam esse ponto de vista e, 

ao final, uma conclusão acerca daquilo que foi discutido. No plano textual, o texto está organizado no 

esquema proposição-sustentação-conclusão, típico dos textos argumentativos. 

É esperado que concluintes do Ensino Médio dominem os principais gêneros textuais e as principais 

características dos textos que compõem as tipologias textuais, assim dominar expressões como 

“características textuais”, “características semânticas”, bem como outras, deveria ser algo comum a pessoas 

com tal escolaridade e não “causar-lhes confusão”. 
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Em vista disso, a resposta correta é, de fato, E (argumentativo). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; 

BEZERRA, M. A. Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 19-36. 

 

Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 
Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 
acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 
anterior). 
Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 
comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 
apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 
reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 
Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 
Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 
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mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte: 

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2. r=2.3=6 cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2 

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14. 32=36-28,26=7,74cm2 
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Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 16, I do Decreto nº 7.661/2011, dispõe ser de competência da Diretoria “administrar e dirigir os bens, 

serviços e negócios da EBSERH e decidir, por proposta dos responsáveis pelas respectivas áreas de 

coordenação, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória 

estabelecido pelo Conselho de Administração”. Observa-se que o texto utilizado na alternativa indicada pelo 

gabarito corresponde à literalidade na norma. A competência do Presidente, por sua vez, está prevista nos 

incisos do art. 18 da referida norma, o qual dispõe, dentre outras, a competência para “designar substitutos 

para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante 

redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento”. Importante destacar, por oportuno, 

que as competências da Diretoria Executiva não se confundem com as do presidente, já que, como disposto 

no art. 15, referida diretoria será composta pelo presidente e até seis diretores. Por fim, esclarece-se que o 

enunciado da questão refere-se expressamente ao “Presidente da EBSERH” e não ao “Presidente da 

República”. 

Fonte: Decreto nº 7.661/2011 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a redação atual da Lei nº 8.080/90, Art. 19-Q - § 1o, a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação 

de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na 

área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

Fonte: 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: Maio/2014. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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Questão: 27 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção A. 
Conforme alegado nas razões recursais, a citometria de fluxo analisa diferentes populações celulares, essa 

amostra de células é colocada no aparelho, e só é analisada uma a uma ao passar pelo laser, diferente da 

citação da afirmativa de número II. Além disso, o laser não vai em direção às células, e sim, as células passam 

pelo laser. Portanto, a única afirmativa correta seria a de número III. O gabarito correto é letra A e não letra C, 

conforme divulgado.                                              

Fonte: Livro Princípios de Hematologia Clinica. Auro Del Giglio e Rafael Laliks 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Devido a variabilidade encontrada em literatura sobre o tamanho da molécula de DNA que deve ser analisada 

em gel de agarose ou poliacrilamida, não foram utilizados valores que limitassem os tamanhos dos fragmentos 

(em pb) que deveriam ser analisados em cada tipo de gel. De maneira geral, o gel de agarose analisa 

fragmentos grandes de DNA e o gel de poliacrilamida analisa fragmentos pequenos, foi usado um termo 

genérico que comportasse a variação especificada pelos diferentes autores. A terceira afirmativa é Verdadeira 

quando afirma que os poros (matriz) do gel de poliacrilamida são muito pequenos para a passagem de 

fragmentos muito grandes de DNA. Nas malhas do gel de poliacrilamida, que age como uma peneira 

molecular, as moléculas maiores são retardadas muito mais do que as menores, se as moléculas para análise 

forem muito grandes, o processo de análise é inviabilizado. De maneira geral, a técnica de eletroforese em gel 

de agarose analisa fragmentos de DNA (além de outras moléculas) e os separa por tamanho (peso molecular). 

Apenas essa afirmativa torna a frase Verdadeira, a ausência da informação relacionada a carga elétrica da 

molécula não a torna Falsa. A questão não contempla a técnica do tipo SDS PAGE. 

Portanto, o gabarito está correto, letra E.                                              

Fonte: Biologia Molecular da Célula. Alberts Johnson, Lewis Raff, Roberts Walter. 

 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Conforme recurso, a alternativa C na expressão “desprendimento do tumor primário” pode ter gerado 

interpretação dupla, na falta da palavra “células”, uma vez que o que se desprende não é o tumor inteiro e sim 

as células cancerígenas que se desprendem do tumor. Tornando a alternativa Falsa. Porém, a questão A está 

FALSA também, pois os genes que causam câncer são denominados oncogenes e não protooncogenes, que em 

condições normais não causam crescimento celular descontrolado, apenas quando estão mutados, que 

passam a se chamar oncogenes. Portanto, a questão deverá ser anulada. 

Fonte: Biologia Molecular da Célula. Alberts Johnson, Lewis Raff, Roberts Walter. 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O gabarito da questão de número 33 seria letra B conforme referência utilizada, se o termo trombocitose 

essencial estivesse trombocitemia essencial, conforme relatado no recurso. As outras alternativas não 

possuem APENAS exemplos de doenças mieloproliferativas. A questão será anulada, uma vez que o edital não 

determinou a referência a ser consultada. Pois na literatura, há controvérsias em relação ao grupo de doenças 

mieloproliferativas. Por exemplo, alguns autores relatam que mieloma múltiplo não é uma doença 

mieloproliferativa, outros relatam que é. Portanto, diante da dificuldade em classificar algumas doenças 
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hematológicas em mieloproliferativas ou não, a questão conforme alguns autores, não teria uma resposta 

correta e diante de outros autores teria mais de uma resposta correta. 

Fonte: Principios de Hematologia clinica – Auro Del Giglio. Manual de Medicina de Harrison – 18 ed. Dan L. 

Longo. Fundamentos em Hematologia – HOFFBRAND. Hematologia e Hematoterapia – VERRASTRO. 

Hematologia: introdução - RAPAPORT. 

 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção A. 
A alternativa A é o gabarito. Existe uma variabilidade na literatura em relação ao tempo de refrigeração da 

amostra após a coleta, alguns dizem 1 hora e outros, 2 horas. Porém, não há nada descrito em literatura que a 

amostra não deve ser refrigerada antes das 2 horas da análise. Enquanto que, a letra E está correta, pois a 

amostra pode ser analisada tanto com o uso de corante ou sem corante, dependendo do objetivo da análise 

e/ou metodologia aplicada, o que não torna a afirmativa falsa.                                              

Fonte: Manual de exames Diagnósticos – 6ed. Eugene C. Toy. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que a ética profissional seja aplicada, os biomédicos devem seguir o código de ética. Nesse documento 

normativo encontram-se as disposições éticas mínimas e básicas para a atuação do biomédico. Toda e 

qualquer bibliografia sobre ética profissional do biomédico mencionará o Código de Ética, como documento 

referência para consulta sobre o tema em questão. Conforme se verifica no texto original do Código de Ética 

do biomédico, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Biomedicina, publicado no Diário Oficial da 

União em 31/07/1984, a palavra contida artigo 8º é “prego" e não "preço".  Trata-se de construção correta e 

aceita pela norma padrão da língua portuguesa. Prego, no código de ética, indica anúncio ostensivo ou 

excessivo, ou seja, pregão, ato de apregoar.  

Fonte: Código de ética do biomédico. 

 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão será anulada, uma vez que o edital previu como um de seus itens microbiologia médica, entretanto 

ao especificar os sub-itens do tema não contemplou o conteúdo de parasitologia clínica. Esse fato gerou dupla 

interpretação do edital: o examinador entendeu possível cobrar também o tema não arrolado nos sub-itens, 

fazendo uma leitura genérica do edital, o recorrente, contudo, fez uma leitura específica, concentrando seus 

estudos nas áreas de bacteriologia, virologia e micologia, previstas nos sub-itens.                                              

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa correta é a letra E. Conforme referência utilizada pelo examindor, hCG sérica pode ser detectada 

24 horas após a implantação, a uma concentração de 5 mUI/mL, essa afirmativa não se estende à 

interpretação do resultado do teste de gravidez, quando julga-se positivo ou negativo usando algum valor de 

referência (isso não foi especificado na alternativa), e sim, as bases fisiológicas que envolvem a sinalização da 

implantação produzindo uma quantidade de hCG específica. O teste de gravidez de rotina, segundo 

bibliografia utilizada, é o teste QUALITATIVO hCG na URINA ou, menos usado, o teste QUANTITATIVO de hCG 

SÉRICA. Os tumores trofoblásticos e outros tipos de câncer não foram contemplados nesta questão. 

Fonte: Manual de Exames Diagnósticos – 6ed por Eugene C. Toy. 
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Questão: 46 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção E. 
Não é preciso de nenhum conhecimento específico de parasitologia para assinalar a alternativa correta. Os 

conhecimentos avaliados nessa questão são referentes à produção de anticorpos durante a fase aguda e 

crônica das doenças e a importância do teste de avidez de anticorpos (conteúdos contemplados no edital na 

área de imunologia). A alternativa correta é a letra “E” e não letra “D”, pois na fase aguda da doença a IgG é 

de baixa avidez. Houve erro  na divulgação do gabarito. O tratamento contra toxoplasmose deverá ser iniciado 

imediatamente, e o resultado deverá ser confirmado com uma bateria de testes, inclusive o teste de avidez de 

IgG. Uma IgG de baixa avidez sugere que a doença se encontra na fase aguda. No link disponibilizado pelo 

recurso para justificá-lo (link: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf), pode-se 

perceber que o autor usa na tabela que contém o esquema de diagnóstico e tratamento (página 118) as 

expressões imediatamente e diretamente dentro do mesmo contexto (nesse caso como sinônimos).                                              

Fonte: Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-imunes: Autores A. Walter Ferreira e 

Sandra L. M. Ávila.. Ed. Guanabara Koogan. Página: 282 a 285 

 
Questão: 50 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 De acordo com Henry e colaboradores, afirmam na página 636, no sexto parágrafo que “O grupo heme é 

idêntico em todas as variantes de hemoglobina humana”. O grupo heme é formado por uma molécula de 

porfirina, ligada a um átomo de Fe2+.  Porém, nas metahemoglobinas o átomo de ferro encontra-se no estado 

Fe3+, sendo, portanto, plausível a argumentação do recurso. Dessa forma, a questão 50 está com duas 

alternativas corretas (letra A e letra D).                                                

Fonte: Diagnósticos Clínicos e Tratamento Por Métodos Laboratorais - 19ª Ed. 2012 Autor: Henry, John 

Bernard; Henry, John Bernard Editora: Manole. Página 636-638. 

 

 

Cargo: Enfermeiro - Assistencial 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As obras de referência em Língua Portuguesa, que abarcam não apenas material mais técnico (como KOCH E 

ELIAS, 2006, 2009; MARCUSCHI, 2003, 2008) mas também didático (tais como CEREJA E MAGALHÃES, 2009; 

CEREJA, MAGALHÃES E CLETO, 2012) assumem a existência de cinco tipos textuais: narração, relato, 

exposição, injunção/instrução e argumentação. 

A característica estruturais (os tipos de sequências que nele predomina) e semânticas (que envolve, dentre 

outras coisas, a organização e a relação entre as informações) de um texto é que permite enquadrá-lo em uma 

ou outra categoria. De acordo com Marcuschi (2003), um texto é formado por diferentes tipos de sequências, 

por isso, quando diz-se que um texto é argumentativo, expositivo, etc., está-se dizendo que nele predominam 

sequências desse ou daquele tipo e que o seu macro-objetivo discursivo se alinha com o de outros textos que 

visam, por exemplo, convencer alguém de algo (texto argumentativo), explicar um tópico (texto expositivo) e 

assim por diante. 

Diante disso, temos que o texto “Liberdade de imprensa e liberdade de opinião”, no plano semântico, busca 

sustentar a tese de que tratar “liberdade de imprensa, liberdade de opinião e direito à informação” como 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf
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conceitos similares é um equívoco. Para tanto, são apresentados fatos que sustentam esse ponto de vista e, 

ao final, uma conclusão acerca daquilo que foi discutido. No plano textual, o texto está organizado no 

esquema proposição-sustentação-conclusão, típico dos textos argumentativos. 

É esperado que concluintes do Ensino Médio dominem os principais gêneros textuais e as principais 

características dos textos que compõem as tipologias textuais, assim dominar expressões como 

“características textuais”, “características semânticas”, bem como outras, deveria ser algo comum a pessoas 

com tal escolaridade e não “causar-lhes confusão”. 

Em vista disso, a resposta correta é, de fato, E (argumentativo). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; 

BEZERRA, M. A. Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 19-36. 

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que seja assinalada a alternativa cujo conteúdo não pode substituir, sem afetar o sentido 

originalmente proposto, o adjetivo “elástico” no trecho “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram.” 

(5º§). 

“Elástico”, no contexto em questão, remete a “imprecisão”, sugerindo que o conceito que qualifica se adapta 

às circunstâncias, tal como sustentam os parágrafos seguintes, mostrando como tal conceito se adapta, 

segundo o autor do texto, às conveniências daqueles que possuem tal direito. Assim, tanto “vago” (que possui 

como uma de suas acepções “Indefinido, impreciso”, segundo o dicionário Aulete Digital) quanto “dúctil” 

(“Que se pode amoldar ou adaptar às circunstâncias”, cf. dicionário Aulete), “inexato” (“Que não é exato, 

preciso, certo”, cf. dicionário Aulete) e “impreciso” (“Que não é preciso, exato ou bem definido; AMBÍGUO; 

INCERTO”, cf. dicionário Aulete). 

O adjetivo “hermético”, no entanto, remete àquilo que é “Completamente fechado, de modo que não entre 

ar; LACRADO; SELADO” (cf. dicionário Aulete), que não se relaciona ao sentido do termo destacado no 

enunciado da questão. Dessa forma, a resposta correta à questão é mesmo E (hermético). 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 

Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 
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 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No último parágrafo do texto, o autor estabelece: “Enfim, instituir a verdadeira economia de mercado no 

setor.”. A economia de mercado é regida pela livre concorrência, sem amarras, que, segundo o autor, seria 

obtida com a institucionalização de um marco regulatório, que regulasse as mídias, apresentado no parágrafo 

anterior. 

Em nenhum momento no texto, muito menos em sua conclusão, há a sugestão de que seja importante 

“estabelecer limites para a liberdade de expressão”, o marco regulatório da imprensa restringiria a liberdade 

dos grupos de imprensa e não a liberdade de expressão. E, como frisou o texto no seu decorrer 

(estabelecendo isto inclusive no título), liberdade de imprensa e liberdade de expressão são coisas bem 

distintas. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informações a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 
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patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte: 

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 



 

39 

 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2.r=2.3=6cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2 

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14. 32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao conteúdo programático: Razões especiais. 

t=2 minutos e 30 segundos=150segundos 

V=d/t 

V=12/150 

V=0,08m/s=8 cm/s 

V=velocidade da fêmea + velocidade do macho 

8=velocidade da fêmea+6 

Velocidade da fêmea=8-6=2 cm/s 

Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme divulgado no gabarito preliminar, estão corretas apenas as assertivas I e II, pois em perfeita 

consonância com os incisos II e III do art. 9º da norma de regência, in verbis: 

Art. 9o  A EBSERH prestará os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as 

instituições federais de ensino ou instituições públicas congêneres, o qual conterá, obrigatoriamente: 

I – (...) 

II - as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes; e 

III - a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem 

aplicados.  

Fonte: Decreto nº 7.661/2011 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apenas corroboram a sequência indicada pelo gabarito preliminar, qual seja, “C) 2, 3, 1, 4”. 

Fonte: Decreto nº 7.661/2011 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 16, I do Decreto nº 7.661/2011, dispõe ser de competência da Diretoria “administrar e dirigir os bens, 

serviços e negócios da EBSERH e decidir, por proposta dos responsáveis pelas respectivas áreas de 

coordenação, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória 

estabelecido pelo Conselho de Administração”. Observa-se que o texto utilizado na alternativa indicada pelo 

gabarito corresponde à literalidade na norma. A competência do Presidente, por sua vez, está prevista nos 
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incisos do art. 18 da referida norma, o qual dispõe, dentre outras, a competência para “designar substitutos 

para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante 

redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento”. Importante destacar, por oportuno, 

que as competências da Diretoria Executiva não se confundem com as do presidente, já que, como disposto 

no art. 15, referida diretoria será composta pelo presidente e até seis diretores. Por fim, esclarece-se que o 

enunciado da questão refere-se expressamente ao “Presidente da EBSERH” e não ao “Presidente da 

República”. 

Fonte: Decreto nº 7.661/2011 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na organização dos Conselhos de Saúde, a Resolução nº 453/2012 recomenda que, a cada eleição, os 

segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, 

promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. A paridade é quanto à 

representatividade das categorias que devem compor estes conselhos. 

Fonte: 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde – CNS. Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012. 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a redação atual da Lei nº 8.080/90, Art. 19-Q - § 1o, a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação 

de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na 

área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

Fonte: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: Maio/2014. 

 
 
 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, Art. 9o, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de 

saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de: I - atenção primária; II - atenção de urgência e emergência; 

III - atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto. A Vigilância em Saúde faz parte das ações e serviços 

mínimos que devem conter uma Região de Saúde para que seja instituída (Art. 5º). 

Fonte: BRASIL. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Letalidade (L) de uma doença ou problema de saúde é calculada como o quociente entre os óbitos (O) e os 

casos (C) da doença em questão. O enunciado da questão nos informa que L= 10% (ou 0,1) e O= 50. Se L= O/C, 

então 0,1= 50/C, e C= 50/ 0,1 = 500 casos. Ao todo, ocorreram 500 casos de sarampo na região no ano de 

2001. 

Fonte: MEDRONHO, R.A. [et al]. Epidemiologia. – São Paulo: Editora Atheneu, 2009. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, o critério para seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância 

epidemiológica que se expressa pela transmissibilidade da doença, possibilidade da sua propagação por 

vetores e demais fontes de infecção, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades, é o potencial de 

disseminação. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Curso Básico de Vigilância Sanitária – 

SBVS. Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São doenças de notificação compulsória que constam na listagem nacional e, mesmo em casos isolados devem 

ser notificadas, entre outras, a cólera, hantavirose, tuberculose e a sífilis adquirida, EXCETO a Criptosporidíase, 

que não é doença de notificação compulsória. 

Fonte: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Curso Básico de Vigilância Sanitária – 

SBVS. Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, a Taxa de Ataque é uma forma especial de incidência, usada, em saúde 

coletiva, quando se investiga um surto de uma determinada doença em um local onde há um período de 

tempo e uma população bem definidos, como residência, creche, escola, quartel, colônia de férias, grupo de 

pessoas que participou de um determinado evento como um almoço, etc. Logo, não cabe como resposta da 

questão a “Densidade de Incidência” que é uma medida mais geral. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Curso Básico de Vigilância Sanitária – 

SBVS. Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 

associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem, de acordo com a Resolução 

COFEN nº 358/2009, corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de 

Enfermagem. 

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 358/2009. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), é vedado a qualquer profissional de enfermagem 

executar a repetição de prescrição de medicamentos por mais de 24 horas, salvo quando a mesma é validada 

nos termos legais. 

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 281/2003. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Art. 6º da Resolução COFEN nº 358/2009, a execução do Processo de Enfermagem deve ser 

registrada formalmente, envolvendo, pelo menos: um resumo dos dados coletados, os diagnósticos de 

enfermagem, as ações e intervenções de enfermagem realizadas e os resultados alcançados. Os 

medicamentos utilizados no tratamento não fazem parte do registro mínimo preconizado por esta resolução. 

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 358/2009. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o COFEN, não é atribuição do Enfermeiro da EMTN realizar todas as operações inerentes ao 

desenvolvimento e preparação da nutrição parenteral e nutrição enteral; esta é uma atribuição do 

farmacêutico.  

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 453/ 2014. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mais conhecida como "doença da vaca louca", é uma doença 

pertencente ao grupo das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET). Quando ocorre em seres 

humanos a encefalopatia espongiforme transmissível é denominada Doença de Creutzfeldt-Jakob, que 

também é uma doença de notificação compulsória. 

Fonte: BRASIL. ANVISA. Informe SNVS/Anvisa/UFARM nº 7 de 2001. 

 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o conteúdo programático do “processo de cuidar em doenças transmissíveis”. De acordo 

com a ANVISA, príons não são vírus, trata-se de partículas proteináceas infecciosas. A Doença de Creutzfeldt-

Jakob é um exemplo de infecção causada por príons. 

Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Encefalopatia espongiforme transmissível: caderno 

técnico. -1a. ed.- Brasília: 2004. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O principal modo de transmissão da Hepatite A, de acordo com o Ministério da Saúde, é o fecal-oral ou oral-

fecal. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 

em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, na evolução da malária, a fase que ocorre se o paciente não receber a 

terapêutica específica, adequada e oportuna é o período toxêmico. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 

em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, lactentes com Síndrome da Rubéola Congênita podem eliminar o vírus, 

até 01 ano após o nascimento, através de secreções nasofaríngeas, sangue, urina e fezes; exceto, pelas 

lágrimas. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 

em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com a introdução da vacina contra o HPV no calendário básico de vacinação do Programa Nacional de 

Imunização, a meta do Ministério da Saúde é de vacinar, na primeira fase da campanha, no ano de 2014, 

meninas na faixa etária entre 11 e 13 anos, ou seja, 11, 12 e 13 anos de idade. 

Fonte: Portal Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2014/01/ministro-da-saude-faz-

pronunciamento-sobre-vacinacao-contra-hpv. Acesso em maio/2014. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentro do conteúdo de “Enfermagem Clínica”, dos parâmetros a serem monitorados durante a ventilação 

mecânica, o volume de ar por expiração é dado pelo volume corrente, ou seja, é o volume de ar inspirado ou 

expirado em cada respiração normal. 

Fonte: JEVON, P. Monitoramento do Paciente Crítico. – 2ª edição. – Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 
Questão: 41 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Com a revogação da Portaria Gm/MS nº 3.318/2010, atualmente fazem parte do calendário básico de 

Vacinação de pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, Portaria 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/01/ministro-da-saude-faz-pronunciamento-sobre-vacinacao-contra-hpv
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/01/ministro-da-saude-faz-pronunciamento-sobre-vacinacao-contra-hpv
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GM/MS nº 1.498/2013, as vacinas dT e Febre amarela, além da Influenza nas campanhas. Logo, por haver mais 

de 01 opção de resposta, a questão deve ser anulada. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.498 GM/MS, DE 19 DE JULHO DE 2013. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a SOBECC - Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 

Centro de Material e Esterilização, os agentes químicos utilizados na desinfecção de artigos e superfícies de 

serviços de saúde devem ter ação residual sobre a superfície quando aplicado no ambiente; ou seja, a 

capacidade de continuar agindo por um determinado período de tempo após a aplicação do produto. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material 

e Esterilização – SOBECC. Práticas Recomendadas SOBECC. – 5ª edição, - São Paulo: SOBECC, 2009. 

 
Questão: 44 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentação enviada não corresponde à questão que foi referida no recurso. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentro do conteúdo de “Enfermagem Clínica”, a medida da capacidade dos rins para concentrar a urina, 

correspondendo à quantidade de partículas de solutos por quilograma de água é dado pela osmolalidade da 

urina. 

Fonte: JEVON, P. Monitoramento do Paciente Crítico. – 2ª edição. – Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão será anulada, pois está incompleta por não ter sido citado nas alternativas que morbidade é 

calculada num dado intervalo de tempo. 

Morbidade é uma variável característica de comunidades de seres vivos e refere-se ao conjunto dos indivíduos 

que adquirem doenças num dado intervalo de tempo. Denota-se morbidade ao comportamento das doenças 

e dos agravos à saúde em uma população exposta. A morbidade é freqüentemente estudada segundo quatro 

indicadores básicos: a incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional.  

Fonte: Curso Básico de Vigilância Epidemiológica. Medidas em Saúde Coletiva e Introdução à Epidemiologia 

Descritiva Módulo III - Unidade I. Brasília, agosto de 2003. Pg 12. 

 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa D, duas das três doenças não são de notificação compulsória imediata, ficando apenas a Raiva 

Humana como notificação compulsória Imediata, isto torna a alternativa INCORRETA, o que pede o enunciado. 

O enunciado pede a alternativa que apresenta doenças que não são de notificação compulsória IMEDIATA 

(LNCI), onde apenas a Raiva Humana encontra-se nesta lista no Anexo II do Ministério da Saúde, PORTARIA Nº 

104, de 25 de Janeiro de 2011 como doença de notificação compulsória imediata, porém as demais 

alternativas apresentam TODAS as doenças como sendo de notificação compulsória imediata. A Raiva 

encontra-se na categoria III do Anexo II da Lista de Notificação Compulsória Imediata (LNCI). As demais 

doenças da alternativa D não fazem parte dessa lista, onde a doença Leishimaniose Visceral, encontra-se no 

Anexo I da portaria supracitada como Doença de Notificação Compulsória (LNC) OU se causada morte ou 
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evidência de animais com agente etiológico que podem acarretar a ocorrência de doenças em humanos. A 

doença Leptospirose encontra-se apenas no Anexo I na Lista de Notificação Compulsória (LNC), porém não 

IMEDIATA, não constando em nenhuma categoria do anexo II. Portanto a alternativa D (Raiva humana, 

leptospirose e leishmaniose visceral) é a resposta correta a marcar por possuir duas doenças que não são de 

Notificação Compulsória Imediata. As demais alternativas possuem TODAS as doenças de Notificação 

Compulsória Imediata. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pergunta da questão 48 é sobre o conceito de vigilância epidemiológica, sendo este bem explicitado na 

alternativa C. 

“Com a promulgação da lei 8.080, de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde- SUS ocorreram 

importantes desdobramentos na área de vigilância epidemiológica”. Conceito de vigilância epidemiológico, 

segundo a Lei 8.080: “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”, foi 

referenciado pelo Guia de Vigilância Epidemiológica, Volume I Aids / Hepatites Virais. Brasília, agosto de 2002 

da - 5a edição - Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde. 

Fonte: http://szb.org.br/blog/conteudos/bibliografias/06-veterinaria/guia-de-vigilancia-epidemologica-vol-i-

aids-e-hepatites-virasi.pdf Página 10 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto de lavagem das mãos faz parte do processo de cuidar em enfermagem, solicitado no conteúdo 

programático.   

Produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização das mãos de profissionais de saúde quando comparados 

aos sabonetes comuns ou sabonetes associados à antissépticos. 

Em vários estudos, comparando redução bacteriana de mãos utilizando sabonete comum ou sabonete 

associado a antisséptico versus produtos alcoólicos, a higienização das mãos com álcool teve uma redução 

bacteriana maior que lavar as mãos com sabonetes contendo hexaclorofeno, PVPI, clorexidina a 4% ou 

triclosan. Em estudos relacionados às bactérias multirresistentes, os produtos alcoólicos foram mais efetivos 

na redução destes patógenos de mãos de profissionais de saúde do que a higienização das mãos com água e 

sabonete. 

As soluções alcoólicas foram mais efetivas que lavar as mãos com sabonete comum em todos os estudos, e 

elas reduziram a contagem bacteriana nas mãos mais que sabonetes associados a antissépticos. 

Segundo o Manual de Segurança do Paciente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as formulações 

alcoólicas têm sido indicadas como produto de escolha para a higienização das mãos, se não houver sujeira 

visível nestas, pois promove a redução microbiana, requer menos tempo para aplicação E CAUSA MENOS 

IRRITAÇÃO DO QUE HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE ASSOCIADO OU NAO A ANTI-SEPTICOS, 

alem de facilitar a disponibilidade em qualquer área do serviço de saúde. 

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf  

 Página 39 

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
http://szb.org.br/blog/conteudos/bibliografias/06-veterinaria/guia-de-vigilancia-epidemologica-vol-i-aids-e-hepatites-virasi.pdf%20Pg%2010
http://szb.org.br/blog/conteudos/bibliografias/06-veterinaria/guia-de-vigilancia-epidemologica-vol-i-aids-e-hepatites-virasi.pdf%20Pg%2010
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf
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Cargo: Enfermeiro - Cardiologia 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu  os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que seja assinalada a alternativa cujo conteúdo não pode substituir, sem afetar o sentido 

originalmente proposto, o adjetivo “elástico” no trecho “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram.” 

(5º§). 

“Elástico”, no contexto em questão, remete a “imprecisão”, sugerindo que o conceito que qualifica se adapta 

às circunstâncias, tal como sustentam os parágrafos seguintes, mostrando como tal conceito se adapta, 

segundo o autor do texto, às conveniências daqueles que possuem tal direito. Assim, tanto “vago” (que possui 

como uma de suas acepções “Indefinido, impreciso”, segundo o dicionário Aulete Digital) quanto “dúctil” 
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(“Que se pode amoldar ou adaptar às circunstâncias”, cf. dicionário Aulete), “inexato” (“Que não é exato, 

preciso, certo”, cf. dicionário Aulete) e “impreciso” (“Que não é preciso, exato ou bem definido; AMBÍGUO; 

INCERTO”, cf. dicionário Aulete). 

O adjetivo “hermético”, no entanto, remete àquilo que é “Completamente fechado, de modo que não entre 

ar; LACRADO; SELADO” (cf. dicionário Aulete), que não se relaciona ao sentido do termo destacado no 

enunciado da questão. Dessa forma, a resposta correta à questão é mesmo E (hermético). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 
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Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Aurélio perceber significa (...)7.Receber (ordenado, honorários, lucros, vantagens, etc.). 

Ademais, a alternativa reproduz a literalidade da norma objeto de estudo. Logo, não obstante as impressões 

esposadas nas razões recursais, não há vícios na questão que possam ensejar anulação. 

Fonte:  

 Decreto nº 7.661/2011 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª Ed. rev. atual. Curitiba: 

Positivo, 2005. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os manuais são um instrumento que reúne, de forma sistematizada, normas rotinas, procedimentos e outras 

informações necessárias para a execução das ações de enfermagem.. Os manuais são, portanto, um 

instrumento e não normas. 

Fonte: KURGANT, Paulina. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991 

 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo a WIKPÈDIA – enciclopédia livre, na área da saúde, tratamento é o conjunto de meios de qualquer 

tipo, sejam higiênicos, farmacológicos, cirúrgicos ou físicos cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidades 

ou, sintomas, após a elaboração de um diagnóstico. 

A Lei 7498/86, que é a lei do exercício profissional de enfermagem, no inciso II do artigo 11, permite ao 

enfermeiro, como membro da equipe de saúde realizar a prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.  

O tratamento é, portanto uma habilidade do enfermeiro.  

Fonte: 

 BRASIL. Lei 7.498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências. Disponível em www.abennacional.org.br acesso em 

22/05/2014.  

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento Tratamento (saúde). Acesso em 22/05/2014. 

 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Portaria 1010 de 21 de Maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, 

componente da Rede de Atenção às Urgências, no Capítulo V, seção I, o critério para distribuir os incentivos 

financeiros para a adequação da área física das centrais de regulação médica de urgência aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios é o porte populacional da área de cobertura do SAMU.  

http://www.abennacional.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento
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“Dos Incentivos Financeiros de Investimento Art. 12. Fica instituído incentivo financeiro de investimento para 

construção de novas Centrais de Regulação das Urgências do Componente SAMU 192 ou para ampliação 

daquelas já existentes, na seguinte proporção: 

I - Municípios com até 350.000 (trezentos e cinquenta mil) habitantes - R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

II - Municípios com 350.001 (trezentos e cinquenta mil e um) a 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes - R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

III - Municípios com 1.500.001 (um milhão, quinhentos mil e um) a 4.000.000 (quatro milhões) habitantes - R$ 

175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais); e 

IV - Municípios com população a partir de 4.000.001 (quatro milhões e um) habitantes - R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais).” 

Fonte: Portaria 1010 de 21 de Maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede 

de Atenção às Urgências 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D (Menor tempo de preparo da mesa de procedimento.) não representa um benefício para a 

utilização desta via porque quando se prepara uma mesa de procedimento para a via Radial, esta também é 

preparada para a via Femoral. Isto se deve ao fato de caso não se tenha sucesso no procedimento através 

dessa via, o cardiologista opta pela via Femoral. Por isto o tempo de preparo da mesa é maior. 

Fonte:  

 GODINHO, R.; RIBEIRO H.; FAIG, S., et al. Comparação das Vias Radial e Femoral nas Intervenções 

Coronárias Percutâneas: Resultados do Registro TotalCor. Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva, 

São Paulo, Vol. 19, nº3; páginas 272 a 278, Setembro de 2011. Disponível em www.rbci.org.br Acesso 

em 21/05/2014 

 ALMEIDA, M.; MEIRELES, G.; et al. Intervenção Coronária Percutânea Pelas Vias Radial e Femoral: 

Comparação Entre Desconfortos Relacionados ao Procedimento e Custos. Revista Brasileira de 

Cardiologia Invasiva, São Paulo, Vol. 21, nº4; páginas 373 a 377. Disponível em www.rbci.org.br Acesso 

em 21/05/2014 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O comando da questão questionada é para assinalar a alternativa que NÂO é contraindicação relativa para a 

realização da coronariografia. Dentre as opções de respostas estão: infecção, hemoglobina abaixo de 8mg/dl, 

hipertensão arterial não controlada e insuficiência cardíaca congestiva não compensada como contraindicação 

relativa. INR = 1 NÂO é contraindicação, pois representa a normalidade esperada para esta taxa que mede a 

coagulação sanguínea. INR > 2 é contraindicação relativa. 

Fonte: Cunha, A. I. G.; Santos, J. F. V.; Balbieris, V. C.; Silva, E. V. A Enfermagem na Cardiologia Invasiva. São 

Paulo. Editora Atheneu. 2007  

 

 
 
 

http://www.rbci.org.br/
http://www.rbci.org.br/
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Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A coronariografia é considerada como o padrão ouro dos exames na definição da anatomia coronária. Consiste na 

visualização angiográfica dos vasos coronários após a injeção seletiva de substância contrastante. As imagens assim 

obtidas podem ser arquivadas em meios analógicos ou digitais, permitindo posteriormente uma análise detalhada 

qualitativa e quantitativa.  

O cateter balão não deve ser incluído na montagem da mesa para coronariografia porque é usado em 

angioplastia, procedimento utilizado para tratar lesões coronárias. 

A torneira de 5 vias pode não ser utilizada em alguns serviços, mas pode ser utilizada. 

Fonte: Cunha, A. I. G.; Santos, J. F. V.; Balbieris, V. C.; Silva, E. V. A Enfermagem na Cardiologia Invasiva. São 

Paulo. Editora Atheneu. 2007  

 
 
 

Cargo: Enfermeiro - Oncologia 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 
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título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Enfermeiros gerentes de UBS estabelecem uma efetiva relação entre o objeto e a finalidade do seu processo de 

trabalho, ou seja, as ações gerenciais são direcionadas ao atendimento das necessidades de saúde da clientela. Os meios 

e instrumentos para consecução dos resultados esperados pela idealização dos enfermeiros gerentes referem-se aos 

aspectos internos e externos, necessários para formulação das ações programáticas em saúde, com vistas à atenção das 

necessidades básicas dos usuários. 

A satisfação da clientela e assistência com qualidade são os resultados esperados na produção de bens e serviços. 

A NOB 96 citada, diz que “independentemente da gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços ser 

estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é, necessariamente, da competência do poder 

público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas as atribuições do respectivo Conselho e de outras 

diferentes instâncias de poder. Coloca ainda que a responsabilidade de dirigir o sistema de saúde é dos 

gestores do SUS, que são o Secretário Municipal de Saúde, o Secretário Estadual de Saúde e o Ministro de 

Saúde. Não cabe ao enfermeiro enquanto gerente administrar recursos financeiros, ou seja, identificar a fonte 

financeira, os sistemas de aplicação dos recursos, como e para onde deslocar os recursos financeiros, formas 

de liberação desses recursos e controlar como os recursos estão sendo utilizados .  
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Fonte:  

 PORTARIA Nº 2.203, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996.  Aprova a  NOB 1/96, a qual redefine o modelo de gestão do 

Sistema Único de Saúde, constituindo, por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção 

integral à saúde da população e ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão do Sistema. 

Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/ Acesso em 22/05/2014. 

 PASSOS, joanir P. CIOSAK, Suely I. A concepção dos enfermeiros no processo gerencial em Unidade Básica de 

Saúde. Rev. esc. enferm. USP vol.40 no.4 São Paulo Dec. 2006. Disponível em: www.scielo.br Acesso em 

22/05/2014. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo a Lei 7498/86 no parágrafo único do Art. 11, a realização de episiotomia e episiorrafia é incumbência 

do Enfermeiro Obstetra, ou seja, enfermeiro titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira 

obstétrica, conferidos nos termos da lei. Como membro integrante da equipe de saúde é ação do enfermeiro a 

assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.  

Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave devem ser realizados pelo enfermeiro. O técnico de 

enfermagem pode assistir o enfermeiro nesse cuidado. 

A assistência à parturiente e ao parto normal são incumbências privativas do enfermeiro obstetra. 

O controle hídrico pode ser realizado pelo auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem sob supervisão do 

enfermeiro. 

Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, não são atividades privativas do técnico de 

enfermagem, podendo o auxiliar de enfermagem também realizar essas funções. 

Fonte: BRASIL. Lei 7.498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências. Disponível em www.abennacional.org.br acesso em 22/05/2014.  

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Pano de Cuidados de Enfermagem objetiva a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção 

da saúde. É uma sequência organizada de etapas, identificadas como levantamento de dados, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação.  

É dinâmico pelo fato de o estado de saúde de qualquer paciente estar constantemente mudando, portanto, 

deve ser alterado sempre que for necessário. Por isso deve ser revisto durante toda a internação do paciente e 

não somente no momento de sua admissão. Gabarito correto: D 

Fonte: TIMBY, Bárbara K. Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de Enfermagem. Porto 

Alegre. Artmed Editora, 6ª ed. 2001. 

 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo a WIKPÈDIA – enciclopédia livre, na área da saúde, tratamento é o conjunto de meios de qualquer 

tipo, sejam higiênicos, farmacológicos, cirúrgicos ou físicos cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidades 

ou, sintomas, após a elaboração de um diagnóstico. 

A Lei 7498/86, que é a lei do exercício profissional de enfermagem, no inciso II do artigo 11, permite ao 

enfermeiro, como membro da equipe de saúde realizar a prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.  

O tratamento é, portanto uma habilidade do enfermeiro.  

Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/
http://www.scielo.br/
http://www.abennacional.org.br/
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 BRASIL. Lei 7.498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 

outras providências. Disponível em www.abennacional.org.br acesso em 22/05/2014.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento Tratamento (saúde). Acesso em 22/05/2014. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é claro: Sobre a Portaria nº GM 1.863, de 29 de setembro de 2003, assinale a 

alternativa correta. Tal portaria institui a Política Nacional de Atenção às Urgências a ser implantada em todas 

as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. O item 2 do artigo 1º desta 

portaria refere que o componente pré-hospitalar, como “elo da cadeia de manutenção da vida” deve ser 

organizado. 

A portaria que institui o componente pré-hospitalar móvel, por meio de implantação de Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência é a é a Portaria GM  1.864 de 29 de Setembro de 2003 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências.Brasílira, 3ª Edição ampliada. 

Série E. Legislação de Saúde. 2006 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Portaria GM/MS n.º 1.864, 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 (SAMU-192), suas Centrais de Regulação (Central SAMU-192) e seus Núcleos de Educação em 

Urgência, em municípios e regiões de todo o território brasileiro.  

Considerando a necessidade de garantir recursos financeiros para auxiliar na implantação e no funcionamento 

dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU - 192) resolve: 

Art. 1.º Instituir incentivo financeiro para adequação da área física das Centrais de Regulação Médica de 

Urgência em estados, municípios e regiões de todo o território nacional. 

§ 1.º O incentivo fi nanceiro de que trata este artigo será transferido aos estados, Distrito Federal e municípios 

em uma única parcela, de acordo com o porte populacional da área de cobertura do Samu 192, conforme 

descrição abaixo:. 

I - Porte I - municípios ou regiões com população com até 250.000 habitantes – valor de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais); 

 II - Porte II - municípios ou regiões com população entre 250.000 e 500.000 habitantes – valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais); e 

 III - Porte III - municípios ou regiões com população acima de 500.000 habitantes – valor de R$150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências.Brasílira, 3ª Edição ampliada. 

Série E. Legislação de Saúde. 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abennacional.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento
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Cargo: Enfermeiro - Terapia Intensiva 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que seja assinalada a alternativa cujo conteúdo não pode substituir, sem afetar o sentido 

originalmente proposto, o adjetivo “elástico” no trecho “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram.” 

(5º§). 

“Elástico”, no contexto em questão, remete a “imprecisão”, sugerindo que o conceito que qualifica se adapta 

às circunstâncias, tal como sustentam os parágrafos seguintes, mostrando como tal conceito se adapta, 

segundo o autor do texto, às conveniências daqueles que possuem tal direito. Assim, tanto “vago” (que possui 

como uma de suas acepções “Indefinido, impreciso”, segundo o dicionário Aulete Digital) quanto “dúctil” 

(“Que se pode amoldar ou adaptar às circunstâncias”, cf. dicionário Aulete), “inexato” (“Que não é exato, 

preciso, certo”, cf. dicionário Aulete) e “impreciso” (“Que não é preciso, exato ou bem definido; AMBÍGUO; 

INCERTO”, cf. dicionário Aulete). 

O adjetivo “hermético”, no entanto, remete àquilo que é “Completamente fechado, de modo que não entre 

ar; LACRADO; SELADO” (cf. dicionário Aulete), que não se relaciona ao sentido do termo destacado no 

enunciado da questão. Dessa forma, a resposta correta à questão é mesmo E (hermético). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 

Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere à Lei do Exercício Profissional de ENFERMAGEM. A questão não está considerando a 

enfermagem como membro de uma equipe multiprofissional.   A prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave é uma ação do enfermeiro, conforme a Lei 7498/86. 

Fonte: BRASIL. Lei 7.498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 

outras providências. Disponível em www.abennacional.org.br acesso em 22/05/2014.  

                                                                                             

Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo a WIKPÈDIA – enciclopédia livre, na área da saúde, tratamento é o conjunto de meios de qualquer 

tipo, sejam higiênicos, farmacológicos, cirúrgicos ou físicos cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidades 

ou, sintomas,  após a elaboração de um diagnóstico. 

A Lei 7498/86, que é a lei do exercício profissional de enfermagem, no inciso II do artigo 11, permite ao 

enfermeiro, como membro da equipe de saúde realizar a prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.  

O tratamento é, portanto uma habilidade do enfermeiro.  

Fonte: 

 BRASIL. Lei 7.498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 

outras providências. Disponível em www.abennacional.org.br acesso em 22/05/2014.  

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento Tratamento (saúde). Acesso em 22/05/2014. 

 
 

http://www.abennacional.org.br/
http://www.abennacional.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento


 

58 

 

Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A vigilância à saúde tem como campos de ação a elaboração e a implementação de políticas públicas saudáveis – 

baseadas em ações, abordagens e articulações intersetoriais –, a criação de ambientes favoráveis à saúde, o reforço da 

ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorientação dos sistemas e serviços de saúde. 

A vigilância à saúde tem as seguintes características: 

- desenvolvimento de ações com base no território; 

- intervenção em problemas de saúde (riscos e/ou determinantes, danos); 

- articulação entre ações de promoção, prevenção e cura; 

- ação intersetorial; 

- monitoramento e avaliação das ações. 

Engloba a vigilância epidemiológica (incluindo a vigilância das doenças transmissíveis),  a vigilância sanitária e 

a vigilância ambiental em saúde. 

Vigilância à Saúde é entendida como uma prática sanitária que articula, sob a forma de operações, um 

conjunto de processos de trabalho relativos a situações de saúde, a preservar riscos, danos e seqüelas, 

incidentes sobre indivíduos, famílias, ambientes coletivos, grupos sociais e o meio ambiente, normalmente 

dispersos em atividades setorializadas em programas de saúde pública, com ações extra-setoriais para 

enfrentar problemas contínuos num território determinado. 

Podemos compreender a Epidemiologia como um instrumento principal para orientar a saúde coletiva. Seu 

objetivo principal é estudar os fatores que determinam a freqüência e distribuição das doenças na 

coletividade humana, a fim de propor medidas de prevenção e controle, que sirvam de suporte ao 

planejamento, gestão e avaliação das ações de saúde. Desse modo, cada nível (municipal, estadual e federal) 

do sistema de saúde é responsável pelas atribuições da Vigilância Epidemiológica. 

Fonte: 

 ROUQUAYROL, M. Z., FILHO, N. A. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 

MEDSI, 6ª ed., 728p. 2003. 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em Saúde. Brasília, CONASS, 2007. 

 
Questão: 50 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção C. 
A amiodarona é a droga de primeira escolha utilizada na Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular. Na 

falta da amiodarona, a lidocaína pode se utilizar a lidocaína. Portanto a alternativa correta é “C”. 

Fonte: FALCÃO, Luiz F. dos R.; FERES, David ; AMARAL, J.osé L. G. Atualização das diretrizes de ressuscitação 

cardiopulmonar de interesse ao anestesiologista. Rev. Bras. Anestesiol. vol.61 no.5 Campinas Setembro./Outubro. 2011. 

Disponível em http://www.scielo.br Acesso em 23/05/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/
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Cargo: Farmacêutico 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopéia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 

Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 
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Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 
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Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2.r=2.3=6cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2 

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14. 32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 
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42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na organização dos Conselhos de Saúde, a Resolução nº 453/2012 recomenda que, a cada eleição, os 

segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, 

promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. A paridade é quanto à 

representatividade das categorias que devem compor estes conselhos. 

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Saúde – CNS. Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012. 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Antimicrobianos possuem tarja vermelha e são medicamentos sujeitos a controle especial, o que anula a 

resposta correta. 

A questão deverá ser anulada. 

Fonte: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc/Documentos2012/RDC%2020%202011.pdf?jornal=1&pagina=174&d

ata=01/07/2010 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pergunta era como o saquinvair se enquadra na portaria 344/98. Na referida legislação ele está localizado 

nas substâncias anti-retrovirais (lista C4). 

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


 

63 

 

 
 

Cargo: Físico - Física Médica - Medicina Nuclear 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada por conter duas opções de respostas iguais. A opção “A”e “D”. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a referência da Agencia Internacional de Energia Atomica, “International Atomic Energy Agency. TRS 

nº 454 - Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine. Vienna, 2006”, No Apendice 

IV, que trata da analise de amostra de alumínio, diz que para aplicações clínicas a analise pode ser feita 

através de testes diretos usando cromatografia e/ou calorimetria; medidas de pH; ou documentação das 

especificações do fabricante...baseado nisso, o teste de medida de pH pode ser utilizado para realizar tal 

medida 

Fonte: “International Atomic Energy Agency. TRS nº 454 - Quality Assurance for Radioactivity Measurement in 

Nuclear Medicine. Vienna, 2006”, 

 

 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 
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o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que seja assinalada a alternativa cujo conteúdo não pode substituir, sem afetar o sentido 

originalmente proposto, o adjetivo “elástico” no trecho “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, fugindo completamente dos princípios que o originaram.” 

(5º§). 

“Elástico”, no contexto em questão, remete a “imprecisão”, sugerindo que o conceito que qualifica se adapta 

às circunstâncias, tal como sustentam os parágrafos seguintes, mostrando como tal conceito se adapta, 

segundo o autor do texto, às conveniências daqueles que possuem tal direito. Assim, tanto “vago” (que possui 

como uma de suas acepções “Indefinido, impreciso”, segundo o dicionário Aulete Digital) quanto “dúctil” 

(“Que se pode amoldar ou adaptar às circunstâncias”, cf. dicionário Aulete), “inexato” (“Que não é exato, 

preciso, certo”, cf. dicionário Aulete) e “impreciso” (“Que não é preciso, exato ou bem definido; AMBÍGUO; 

INCERTO”, cf. dicionário Aulete). 

O adjetivo “hermético”, no entanto, remete àquilo que é “Completamente fechado, de modo que não entre 

ar; LACRADO; SELADO” (cf. dicionário Aulete), que não se relaciona ao sentido do termo destacado no 

enunciado da questão. Dessa forma, a resposta correta à questão é mesmo E (hermético). 

Fontes:  

 O próprio texto  
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 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 

Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopéia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes:  

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No último parágrafo do texto, o autor estabelece: “Enfim, instituir a verdadeira economia de mercado no 

setor.”. A economia de mercado é regida pela livre concorrência, sem amarras, que, segundo o autor, seria 

obtida com a institucionalização de um marco regulatório, que regulasse as mídias, apresentado no parágrafo 

anterior. 

Em nenhum momento no texto, muito menos em sua conclusão, há a sugestão de que seja importante 

“estabelecer limites para a liberdade de expressão”, o marco regulatório da imprensa restringiria a liberdade 

dos grupos de imprensa e não a liberdade de expressão. E, como frisou o texto no seu decorrer 

(estabelecendo isto inclusive no título), liberdade de imprensa e liberdade de expressão são coisas bem 

distintas. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes: 
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 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte:  

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2.r=2.3=6cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2 

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14. 32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  
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Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na organização dos Conselhos de Saúde, a Resolução nº 453/2012 recomenda que, a cada eleição, os 

segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, 

promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. A paridade é quanto à 

representatividade das categorias que devem compor estes conselhos. 

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Saúde – CNS. Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012. 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a redação atual da Lei nº 8.080/90, Art. 19-Q - § 1o, a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação 

de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na 

área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

Fonte: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: Maio/2014. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 26, cujo enunciado era, Segundo Reis (2000), a avaliação de força muscular se baseia em cinco 

graus para classificar o tipo de força muscular. Assim tem-se: - Grau zero; - Grau 01; - Grau 02; - Grau 03; - 

Grau 04; - Grau 05. Com base nessa classificação, assinale a alternativa CORRETA. A resposta a esta questão 

era a (B). Pois na alternativa (A), Grau zero, o erro estava em nenhuma evidência de contração muscular pela 

visão ou palpação; na alternativa(C), Grau 03: Movimento através da amplitude completa com gravidade; na 

alternativa (D), Grau 04: Movimento através da amplitude completa contra a gravidade e capaz de prosseguir 

contra uma resistência moderada; e na alternativa (E), Grau 05: Movimento através da amplitude completa 

contra a gravidade e capaz de prosseguir contra uma resistência máxima. 

Fonte: 

 REESE, N. B. Testes de função muscular e sensorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

 GROSS, J.; FETTO, J.; ROSEN, E. Exame Musculoesquelético. 1ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 

2000. 

 KENDALL, F.P.; MCCREARY, E.K.; PROVANCE, P.G. Músculos: provas e funções, 4ª ed. São Paulo: 

Manole, 1995. 

 
 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme O’Sullivan, Susan B.; Thomas J. Schmitz; Fisioterapia: avaliação e tratamento – 2ª Ed. – São Paulo: 

Manole, 1993, em sua obra à página 07, expõem, no tocante a documentação e comunicação, as observações 

sobre o progresso são escritas no formato SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), que os achados 

subjetivos são o que o paciente ou a família do paciente contam a você. Também coloca que os achados 

objetivos são o que você observa. Que a avaliação considera os julgamentos profissionais acerca dos achados 

subjetivos/objetivos formulados tanto nas metas a longo prazo como nas metas a curto prazo. E que o plano 

considera tanto os aspectos terapêuticos gerais como específicos. Desta forma, mantem-se como corretas 

todas as alternativas desta questão, ficando como a alternativa a ser marcada, a letra E.  

Fonte: O’Sullivan, Susan B.; Thomas J. Schmitz; Fisioterapia: avaliação e tratamento – 2ª Ed. – São Paulo: 

Manole, 1993. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A cinesiologia e biomecânica representa um conjunto de conhecimentos fundamentais para a formação do 

fisioterapeuta, uma vez que o movimento humano é o seu principal objeto de estudo. É por meio da 

compreensão do movimento considerado normal que o fisioterapeuta pode entender as alterações do 

movimento, e a partir disto, propor estratégias para a recuperação dos movimentos quando possível, ou a 

promover adaptações quando a recuperação não é mais possível. 

A análise da história da cinesiologia (estudo do movimento) e da biomecânica (mecânica aplicada ao sistema 

biológico) revela que uma origem comum. Aristóteles (322 A.C.) é considerado o pai da cinesiologia por ser o 

primeiro a descrever a função e ação dos músculos e ossos, e o processo de deambulação. Muito depois, veio 

Borelli (1608) que é considerado o pai da biomecânica por ser o primeiro a estudar matematicamente o 

movimento. Isto nos revela a diferença básica entre cinesiologia e biomecânica. A cinesiologia descreve os 

movimentos e a biomecânica os quantifica pelo uso da matemática. No entanto, segundo Hamill & Knutzen 

(2008) “os estudiosos do movimento humano frequentemente discordam quanto ao uso dos termos 

cinesiologia e biomecânica. Cinesiologia pode ser utilizada de duas maneiras. Em primeiro lugar, cinesiologia 

como o estudo científico do movimento humano pode ser um termo abrangente utilizado para descrever 

qualquer forma de avaliação anatômica, fisiológica, psicológica ou mecânica do movimento humano. A 

Cinesiologia também descreve o conteúdo de uma classe em que o movimento humano é avaliado pelo 

exame de sua origem e características. Isto ocorreu a partir do século XX, momento que a cinesiologia passou 

a ser como uma disciplina distinta na família das disciplinas científicas, sua forma organizada tornou-se bem 

mais abrangente e integrada teoricamente. Como disciplina o foco é sobre o comportamento dos movimentos 

de organismos vivos. Consequentemente, o termo cinesiologia tem sido utilizado por diversas disciplinas para 

descrever muitas áreas conteudísticas diferentes. Isto chegou ao ponto de usar o termo cinesiologia para 

descrever movimentos de seres não humanos; situações terapêuticas em humanos, e até mesmo nomear 

departamentos em algumas universidades, e ainda, o conteúdo de uma aula de cinesiologia pode ser 

composto de anatomia funcional em uma universidade e exclusivamente biomecânica em outra”. 

Desta forma, na questão 28, Segundo os conceitos de cinesiologia e biomecânica, a alternativa incorreta é a 

(B). Pois a 3ª LEI DE NEWTON, fala da LEI DA AÇÃO E REAÇÃO: A cada ação corresponde a uma reação igual e 

oposta, ou ação mútua de dois corpos, um sobre o outro. É sempre igual e dirigida a partes contrárias. Desta 

forma o gabarito publicado encontra-se CORRETO. 

 
Fonte:  
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 HAMILL, J; KNUTZEN, K.M. Bases biomecânicas do movimento humano. 2 ed. São Paulo: Editora 

Manole, 2008. 

 LIPPERT, L.S. Cinesiologia Clínica para Fisioterapeutas. 3a ed. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2003. 

AMADIO, A.C.; DUARTE, M. Fundamentos biomecânicos para a análise do movimento. Laboratório de 

Biomecânica, Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, 1997. 

RASCH, PJ. Cinesiologia e Anatomia Aplicada. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão em tese, na reabilitação cardíaca, fase I, com relação aos objetivos e fundamentos, todas as 

afirmativas estão corretas. Desta forma a alternativa correta a ser marcada no gabarito, deve de ser a B, como 

divulgado. 

Fonte: SCOT, Irwin, Edit. ; TECKLIN, Jan Stephen, Edit., FISIOTERAPIA Cardiopulmonar, São Paulo: Manole, 

2003. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 30, na avaliação respiratória fisioterapêutica na UTI pediátrica e neonatal é importante observar 

sinais de desconforto respiratório, assimetrias de tórax e a sincronia da respiração com os aparelhos de 

ventilação mecânica se o paciente estiver em uso de ventilação artificial, estão corretas. Desta forma a 

alternativa correta a ser marcada no gabarito, deve de ser a E, onde aparecem as afirmativas I, II, III e IV, como 

divulgada no gabarito. 

Fonte: Sarmento, G. J. V.; Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico – Rotinas Clínicas - 2ª edição revisada e 

ampliada – Barueri – SP – Manole, 2007. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, pois na monitorização aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico, a 

estabilização cardiorrespiratória se torna mais relevante. Quanto à distribuição dos temas de prova, foram 

contemplados 25 áreas da fisioterapia. 

Fonte: Gambaroto, G.; Fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva – São Paulo: Editora Atheneu, 2006. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 32 trata de pacientes internados por tempo prolongado em UTI e/ou que necessitam de ventilação 

mecânica têm alto risco de desenvolver fraqueza neuromuscular e perda da funcionalidade. Segundo Tratado 

de fisioterapia hospitalar – assistência integral ao paciente – São Paulo: Atheneu Editora, 2012, em seu 

capítulo específico sobre o tema, cita cada alternativa mencionada na questão, como sendo verdadeira.  Desta 

forma a alternativa correta a ser marcada no gabarito, é a” A”, onde aparecem as afirmativas I, II, III e IV, como 

corretas. 

Fonte: Veja, J. M.; Luque, A.; Sarmento, G. J. V.; Moderno, L. F. O.; Tratado de fisioterapia hospitalar – 

assistência integral ao paciente – São Paulo: Atheneu Editora, 2012. 

 
 
 
 

http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_7521=on
http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_8188=on
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 33, trata do manejo reabilitativo do paciente pós-AVC, durante o início de sua recuperação, estágios 

1 e 2, no estágio agudo, a reabilitação pode ter início tão logo o paciente esteja clinicamente estabilizado, 

tipicamente dentro de 24 a 36 horas. Sobre as metas gerais de tratamento reabilitacional nesta fase. De todas 

as alternativas da questão, a única incorreta II, pois nesta fase se procura melhorar o controle do tronco e 

equilíbrio na posição em sentada. Desta forma a alternativa correta a ser marcada no gabarito, deve de ser a 

E, onde aparecem as afirmativas I, III e IV, como corretas, como divulgada no gabarito. 

Fonte: Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara Koogan – 2007. 

O’Sullivan, Susan B.; Thomas J. Schmitz; Fisioterapia: avaliação e tratamento – 2ª Ed. – São Paulo: Manole, 

1993. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 34 trata da avaliação e monitorização do recém-nascido com DMH, em fase aguda, acerca das 

contraindicações, limites e particularidades da fisioterapia em neonatologia. Pede para assinalar a afirmativa 

INCORRETA. A afirmativa incorreta é B, pois o prematuro é incapaz de regular o seu débito sanguíneo cerebral 

e as variações de pressão sanguínea tem significativas repercussões para elevação da pressão intracraniana no 

paciente. Desta forma a alternativa incorreta a ser marcada no gabarito, deve de ser a B, como divulgado no 

gabarito. Quanto à distribuição dos temas de prova, foram contemplados 25 áreas da fisioterapia. 

Fonte: Postiaux, G.; Fisioterapia respiratória pediátrica – o tratamento guiado por ausculta pulmonar - 2ª 

edição – Porto Alegre – RS – Artmed - 2004. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 35 trata da ventilação mecânica, que substitui, total ou parcialmente, a ventilação espontânea, 

sendo indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. A ventilação mecânica propicia 

melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório, podendo ser utilizada de forma não invasiva 

através de uma interface externa, geralmente uma máscara facial, e de forma invasiva através de um tubo 

endotraqueal ou cânula de traqueostomia. No suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, pede para 

analisar as afirmativas. Entre elas, apenas a II, esta INCORRETA, pois os pacientes em parada cardíaca ou 

respiratória tem na PNI, uma contra-indicação Absoluta (sempre evitar). Desta forma a alternativa E, onde as 

alternativas corretas são a I, III e IV, como divulgado no gabarito.  

Fonte: DIRETRIZES BRASILEIRAS DE Ventilação Mecânica 2013 – Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia e Associação de Medicina Intensiva Brasileira. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 37 tratava da Síndrome do Impacto do Ombro e pedia para apontar as alternativas incorretas. Dentre as 

alternativas as incorretas eram a  I – Tem seu quadro desencadeador agravado, quando, segundo classificação de 

Morrison e Bigliani (1986), possuir um acrômio tipo III; e a IV – O ritmo escapulo torácico alterado, trás complicações 

significativas ao funcionamento glenoumeral. Desta forma, a alternativa a ser marcada no gabarito é a B, conforme 

divulgado no gabarito. 

Fonte: 

 GOULD, James A. (Edit.). Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. 2.ed. São Paulo, Manole, 1993. 

 HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 3.ed.São Paulo: Artmed, 2003. 
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 HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo, Atheneu. 

 KAPANDJI, A. I. Fisiologia articular. 5.ed. São Paulo, Pan-Americana, 2000. 

 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 38, a alternativa a ser marcada é a D, pois a freqüência cardíaca aumenta cerca de 10 a 15 

batimentos por minuto durante a gestação de uma gravidez normal. Desta forma, a alternativa a ser marcada 

no gabarito é a D, conforme divulgado. 

Fonte: Manual de Medicina Cardiovascular - Eric J. Topol, Brian P. Griffin – 2ª Ed. Rio de Janeiro - Editora: 

GUANABARA KOOGAN – 2007 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 39, a alternativa a ser marcada é a C, pois a afirmativa I – A STC não é específica de causa laboral. 

Suas causas não ocupacionais vão desde efeitos tardios de traumatismos, seqüela de fratura distal de rádio, 

luxação do carpo, sinovites, A.R. de mão e punho, neurilenoma, hanseníase, edema crônico da mão, tumores 

benignos, cistos, edemas traumáticos, gravidez, cistos, Lúpus, diabetes, uso de anticoagulantes, e 

hipotireoidismo.  Na afirmativa IV – O Teste de Phalen é indicado para avaliação desta patologia. Desta forma, 

a alternativa a ser marcada no gabarito é a C, conforme divulgado. 

Fonte: HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 3.ed.São Paulo: Artmed, 2003. 

HOPPENFELD, Stanley. Propedêutica ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo, Atheneu. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 40, a alternativa a ser marcada é a A, pois todas as afirmativas contidas na questão estão corretas. Desta 

forma, a alternativa a ser marcada no gabarito é a A, conforme divulgado. 

Fonte: Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara Koogan – 2007. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 41, até a 40ª semana de vida intra-uterina, o aparelho respiratório não esta adequadamente 

desenvolvido, pois as estruturas alveolares e a síntese de substância surfactante são geralmente inadequadas. 

As alternativas incorretas são a II e a IV. Na II – A realização de drenagem postural deve de haver observância 

rigorosa no RN, no latente e na criança maior inconsciente, da prescrição de mudança de decúbito. Na IV – O 

uso de aspiração em crianças menores de 03 anos de idade deve-se de utilizar de rotina, por ser a tosse pouco 

ou nada produtiva, onde além de retirar secreções, serve para estimular a tosse. Desta forma, a alternativa a 

ser marcada no gabarito é a D, conforme divulgado. 

Fonte: Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara Koogan – 2007. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 42 existem muitas diferenças anatômicas e fisiológicas entre lactentes, crianças maiores e adultos. 

Essas diferenças aumentam a vulnerabilidade do lactente ao desconforto respiratório, obstrução das vias 

aéreas e insuficiência respiratória. As alternativas corretas são todas menos a:  

II – pois, as células alveolares do tipo II e produção de surfactante não maduras até 35 semanas de gestação, 

propriedades elásticas do pulmão mal desenvolvidas e espaço pulmonar diminuído pelo tamanho relativo do 
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coração e a distensão abdominal, trazem por conseqüência um diminuição da complacência pulmonar. Desta 

forma, a alternativa a ser marcada no gabarito é a E, conforme divulgado no gabarito. 

Fonte: 

  SCOT, Irwin, Edit. ; TECKLIN, Jan Stephen, Edit., FISIOTERAPIA cardiopulmonar, São Paulo: Manole, 

2003. 

 REGENGA, Marisa de Moraes, Fisioterapia em cardiologia, São Paulo: Roca, 2000. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 43, sobre a gasometria arterial. Nesta todas as alternativas estão incorretas, pois, na I – O pH 

relaciona-se com a concentração de íons hidrogênio no sangue. Valores acima de 7,45 indicam alcalose e 

valores abaixo de 7,35 indicam acidose. Na II – A acidose respiratória é causada pela retenção de CO2, o que 

leva a uma diminuição da relação HCO3/CO2. Se a retenção for aguda, o pH diminui rapidamente à medida 

que a PCO2 aumenta, já que o pulmão pode determinar modificações rápidas da PaCO2, enquanto o rim é 

mais lento para fazer variar o HCO3. Na III – Na hiperventilação aumenta a PaCO2 e a relação HCO3/CO2 

diminui, caracterizando a alcalose respiratória. E na IV – A hipercapnia (retenção de CO2) deve-se a duas 

causas principais: hipoventilação e desequilíbrio V/Q. Desta forma, a alternativa a ser marcada no gabarito é a 

A, conforme divulgado. 

Fonte: Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara Koogan – 2007. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 44 trata sobre a definição de doença relacionando-a com o conceito biológico de adaptação, que é 

uma propriedade geral dos seres vivos traduzida pela capacidade de ser sensível às variações do meio 

ambiente (irritabilidade) e produzir respostas (variações bioquímicas e fisiológicas) capazes de adaptá-lo. Com 

base nesses conceitos todas as afirmativas encontram-se corretas, desta forma, a alternativa a ser marcada no 

gabarito é a “A”, conforme divulgado. 

Fonte: BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo Patologia geral. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2000.. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 45 trata sobre o processo normal e fisiológico do envelhecimento. Desta forma as alternativas 

incorretas da questão são a II – Da função cardíaca no idoso, há um aumento do colágeno e degeneração das 

fibras musculares, há um espessamento e calcificação das valvas, enrijecimento da parede das artérias, 

diminuição na produção e condução dos estímulos e modificações bioquímicas relacionadas ao cálcio e ATP. E 

a  IV – Com a função hepática, há uma diminuição do fluxo sanguíneo, com diminuição da metabolização de 

substâncias. A a alternativa a ser marcada no gabarito é a D, conforme divulgado. 

Fonte: 

 Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara Koogan – 2007. 

 SCOT, Irwin, Edit. ; TECKLIN, Jan Stephen, Edit., FISIOTERAPIA Cardiopulmonar, São Paulo: Manole, 

2003. 

 
 
 
 
 

http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_7521=on
http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_8188=on
http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_6776=on
http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_7521=on
http://www.uniguacu.edu.br:8080/sabio/pesquisa.jsp?rp9_8188=on
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Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 46 trata da coluna vertebral (raquis), no tocante à sua anatomia, é um conjunto formado pela superposição 

de 33 ou 34 ossos isolados (vértebras), que formam o canal medular, o qual abriga a medula espinhal.  A alternativa 

incorreta a ser marcada é e C, pois, as vértebras Cervicais possuem o núcleo pulposo do disco localizado na parte 

anterior do próprio disco, o que permite um movimento “de deslizamento” para frente e para trás. A alternativa a ser 

marcada no gabarito é a E, conforme divulgado no gabarito. 

Fonte:  

 CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1985. 

 SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto alegre: Artmed, 2003. 

 DANGELO, Jose Geraldo; FATTINI, Carlo Americo. Anatomia humana básica, São Paulo: Atheneu, 2011. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 47 trata do processo reabilitacional, com o uso de exercícios excêntricos. Sobre essa modalidade de 

contração muscular, a alternativa incorreta a ser marcada é A, pois a Contração Muscular Excêntrica exige 

maior atividade muscular para manter a mesma força, conforme divulgado no gabarito. 

Fonte: 

 BANDY, William D. Exercício terapêutico: técnicas para intervenção. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 HALL, Carrie M.; BRODY, Lori Thein. Exercício terapêutico na busca da função. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

 KISNER,C.; COLBY, L.A. Exercícios Terapêuticos - Fundamentos e Técnicas. 4ª ed. Barueri: Manole, 2005. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 50, segundo Lianza, S., (Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara 

Koogan – 2007.), os meios físicos em reabilitação, utilizados como recurso de tratamento são inúmeros. Com 

base neste autor, a alternativa correta apenas na questão é a IV, pois na I – O Ultra-som é uma forma de 

vibração acústica, de freqüência alta, que oscila entre 0,8 e 1 megahertz e que se propaga em forma de ondas 

de compressão longitudinal; sua intensidade terapêutica é da ordem de 0,5 a 4,0 watts/cm2; Na II –  A 

Crioterapia é uma modalidade terapia classificada pó Subtração, com fins de resfriamento terapêutico. Sendo 

considerado como agente de resfriamento superficial, geralmente transferindo energia por condução. E na III 

– O Laser é a luz ampliada por emissão estimulada de radiação de ondas eletromagnéticas. Sua dosimetria 

(joules por unidade de superfície) para efeito antiinflamatório é de 1 a 3 e para efeito regenerativo é de 3 a 6. 

Desta forma, a alternativa a ser marcada no gabarito é A, apenas a IV alternativa esta correta. 

Fonte: Lianza, S.; Medicina de Reabilitação – 4ª Ed. – Rio de Janeiro - Guanabara Koogan – 2007. 

 
 
 

Cargo: Fisioterapeuta - Terapia Intensiva 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 
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acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao conteúdo programático: Razões especiais. 

t=2 minutos e 30 segundos=150segundos 

V=d/t 

V=12/150 

V=0,08m/s=8 cm/s 

V=velocidade da fêmea + velocidade do macho 

8=velocidade da fêmea+6 

Velocidade da fêmea=8-6=2 cm/s 
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Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pressão pleural é a pressão existente entre as pleuras e é sempre negativa devido à drenagem dos ductos 

linfáticos, sendo no repouso de -5 cmH2O. Durante a contração muscular a pressão fica mais negativa, chega a 

-7 cmH2O e na fase inspiratória com a consequente entrada do ar devido ao gradiente de pressão formado 

pelo sistema e a pressão atmosférica. Na expiração a pressão pleural aumenta para -3 cmH2O e com a redução 

do gradiente associada às forças elásticas relacionadas à mecânica pulmonar; o ar sai passivamente. 

De acordo com Alves e Melo (2007): “Em condições de equilíbrio, na ausência de atuação muscular ou forças 

externas, a pressão intrapulmonar é igual a pressão atmosférica, de modo que o fluxo respiratório é nulo (vide 

figura item A). Durante a inspiração, a pressão intrapulmonar é menor que a do meio externo por causa da 

ação muscular, o que resulta em fluxo no sentido interior do sistema respiratório (vide figura item B). Por 

outro lado, na fase expiratória, a compressão do ar na caixa torácica torna a pressão intrapulmonar maior que 

a do meio, o que inverte o sentido do fluxo (vide figura item D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A questão não pretende abordar e analisar a pressão por áreas pulmonares, nem relacionada ao 

posicionamento do paciente e sim de forma objetiva conhecer a pressão intrapleural no momento da 

expiração. Diante do exposto, considera-se tal recurso improcedente. 

Fonte: Alves, G. e Melo, P. L, Princípios da mecânica respiratória e controle da respiração. In Cordeiro, L. S. 

Fisioterapia Intensiva, cap 2. Bases fisiológicas para a fisioterapia intensiva.  São Paulo: Atheneu, 2007. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a força tarefa sobre a fisioterapia em pacientes críticos adultos publicada pela ASSOBRAFIR/AMIB, os 

recursos terapêuticos para expansão ou reexpansão pulmonar no manejo dos pacientes criticamente 

enfermos surgiram pela necessidade de se prevenir ou tratar a redução de volume pulmonar. O colapso 

alveolar causa perda volumétrica com conseqüente redução na capacidade residual funcional (CRF), podendo 

levar à hipoxemia e aumento no risco de infecções e lesão pulmonar caso não seja revertido. Assim, as 

técnicas de expansão ou reexpansão podem ser efetivas tanto na profilaxia quanto no tratamento do colapso 

pulmonar associado a determinadas situações clínicas.  O fisioterapeuta deve ter conhecimento da estrutura 

pulmonar, fisiopatologia e mecânica respiratória adequada para realizar um correto diagnóstico funcional do 

paciente e indicar a melhor técnica expansiva. Esta indicação depende de fatores diretamente relacionados ao 

quadro clínico e ao nível de cooperação e entendimento do paciente.   

A terapia de expansão pulmonar tem por objetivo principal incrementar o volume pulmonar através do 

aumento do gradiente de pressão transpulmonar, seja por redução da pressão pleural ou por aumento na 

pressão intra-alveolar, o que representa variação. Desta forma, pacientes em ventilação espontânea (VE) ou 

sob VM, por ação dos músculos respiratórios ou utilização de dispositivos ou equipamentos que gerem 

pressões positivas intra-alveolares, podem se beneficiar dos efeitos positivos da expansão pulmonar. A terapia 

de expansão pulmonar por diminuição da pressão pleural ocorre devido a contração muscular inspiratória, o 

que torna a pressão pleural mais negativa. Quanto mais potente for á contração muscular, maior será o 

gradiente de pressão transpulmonar gerado e, conseqüentemente, maior será o volume de gás mobilizado. 

Incluem-se os exercícios respiratórios e a espirometria de incentivo.  

Diante do exposto, considera-se tal recurso improcedente. 

 Fonte: 

 FORÇA TAREFA SOBRE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS: DIRETRIZES DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E TERAPIA INTENSIVA (ASSOBRAFIR) E ASSOCIAÇÃO DE 

MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB).  

 França, Eduardo ET; Ferrari, Francimar R; Fernandes Patrícia V; Cavalcanti, Renata; Duarte, Antonio; 

Aquim, Esperidião E; Damasceno, M.C.P..  

 

http://www.assobrafir.com.br/imagens_up/Forca_Tarefa_sobre_Fisioterapia_em_Pacientes_Criticos_

Adultos.pdf 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A insuficiência respiratória aguda (IRpA) pode ser definida como a incapacidade do sistema respiratório de 

manter a ventilação e/ou a oxigenação do paciente, que se instala rapidamente. Considera-se ainda que é 

uma síndrome definida por alterações causadas por uma grande variedade de doenças, não necessariamente 

pulmonar. Ao consultar exatamente a fonte citada no recurso a mesma contraria o que fora adotado no 

argumento, quando diz: no capítulo 18 pag 282 – “O diagnóstico da IRpA deve ser rápido, preciso e as medidas 
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terapêuticas agressivas. A dispnéia e a cianose são os principais sinais normalmente observados. Porém, 

algumas particularidades que podem confundir o diagnóstico devem ser ressaltadas como confusão, 

sonolência ou agitação de início recente podem ser manifestações de hipoxemia”. 

Ainda Para Menna Barreto (2001) na IRpA deverão ser observadas as condições de base acrescidas das 

manifestações de hipoxemia, hipercapnia e acidemia. A hipoxemia pode manifestar-se por alterações 

cardíacas, taquipneia, confusão mental, hipertensão arterial (inicialmente), palidez da pele e mucosas ou 

cianose central (MENNA BARRETO, 2001). 

De acordo com o exposto considera-se tal recurso improcedente. 

Fonte: Geraldo Lorenzi Filho, Carmen Silva Valente Barbas, Arthur Rothman. Insuficiencia respiratória Aguda. 

Cap 18. In Condutas no paciente grave. Elias Knobel. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato, CROP e IWI são índices adotados no desmame de pacientes sob ventilação mecânica e apresentam 

semelhanças, pois são considerados integrativos na medida que estabelecem integração entre variáveis.  Mas 

são diferentes quando se analisam suas variáveis de controle, como a complacência adotada no cálculo. Em 

1990, Tobin e Yang criaram o índice integrado de carga e capacidade respiratória – o índice CROP, associando 

complacência dinâmica (Cdyn), Pimáx, PaO2/PA02 e FR. Após estudos, valores iguais ou maiores que 13 

indicavam sucesso do desmame.  

Já o IWI (objeto da questão de número 43 deste mesmo concurso) – integrative weaning índice, foi criado 

pelos fisioterapeutas Sergio Nemer e cols., em 1997, após um estudo reconhecido internacionalmente, com 

120 pacientes do Hospital de Clínicas de Niterói/RJ. Neste estudo, relacionaram diferentemente do índice 

CROP que adota em sua análise complacência dinâmica; a complacência quase estática do sistema respiratório 

(Cqest, rs), a SatO2, a FR e o VC em uma equação em que os resultados maiores ou iguais a 25 indicam 

sensibilidade e especificidade maiores que o IRRS – índice de respiração rápida e superficial, em predizer o 

desmame da ventilação mecânica com sucesso. Neste índice- IWI, os indicativos de sucesso no desmame 

devem apresentar-se maiores ou iguais a 25.  

A fórmula do índice CROP  é: Cdyn x Pimáx [(PaO2/PA02)/FR] enquanto a fórmula do índice IWI é: (Cstat × 

SaO2) ÷ relação FR/VT. 

Considera-se diante do exposto, tal recurso improcedente. 

Fonte:  Policarpo, M. R., Souza, L. C., Godoy, M.D., In Cordeiro, L. S. Manobras cinesioterápicas com o auxílio 

da ventilação mecânica.  Fisioterapia Intensiva, cap 7. Assistência ventilatória invasiva.  São Paulo: Atheneu, 

2007. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Concorda-se com a argumentação de que houve erro na digitação da referida questão ao conferir fonte 

adotada (idem a adotada nos recursos). E, diante da exposição dos argumentos, deve ser levando em 

consideração o conhecimento que detém sobre o conteúdo teórico e informativo da questão, sendo então 

suficiente para respondê-la mesmo com erro de digitação.  

Deste modo, entende-se que este erro de digitação não atrapalhou a interpretação da questão nem os 

conduziu ao erro. Sendo assim, considera-se o recurso improcedente e não há necessidade de anulação da 

questão. 

Apenas para que a fonte de consulta esteja presente: 
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Segundo as Diretrizes de Cardiologia (SBC, 2009) - a análise do ritmo cardíaco inicia-se pela Análise da onda p: 

A onda P tem como características em um exame normal: pequena, com ápice arredondado, duração normal 

de 0,09 a 0,11 segundos. A onda P normal possui amplitude máxima de 2,5 mm e duração inferior a 110 ms. 

Podem ocorrer modificações de sua morfologia dependentes da frequência cardíaca. 

Fonte:  

 http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2009/diretriz_ecg_93supl02.pdf 

 http://www.rbconline.org.br/artigo/eletrocardiograma-recomendacoes-para-a-sua-interpretacao/ 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão analisa aspectos relacionados ao treinamento muscular respiratório em pacientes submetidos à 

ventilação mecânica, que por este fato, têm em grande maioria das vezes, sua musculatura descondicionada 

pelo uso da pressão positiva de forma prolongada. Sendo assim, a afirmativa correta aborda aspectos da 

indicação do Threshold* e suas características como recurso correto no treinamento da musculatura 

respiratória, e neste caso não, como a abordagem não era específica e sim relacionada ao desmame, não 

havia necessidade de especificar o tipo de Threshold* adotado, se IMT para músculos inspiratórios ou se PEP 

para músculos expiratórios. 

O Threshold* (carga linear pressórica) é um aparelho constituído por um tubo com sistema intenso de mola 

regulável e válvula unidirecional. Esta válvula permite a passagem do ar inspirado pelo tubo somente após ter 

sido alcançada a pressão determinada. É indicado para o treinamento dos músculos inspiratórios não sofrendo 

alterações com as mudanças do fluxo inspiratório, como cargas lineares pressóricas. Pode ser conectado ao 

tubo orotraqueal ou a cânula de traqueostomia, no período de desmame da prótese ventilatória.  

Fonte: Scoralick, Z. e Souza, L. C., in Treinamento muscular respiratório no desmame difícil. Cap 7. Assistencia 

ventilatoria invasiva Fisioterapia Intensiva. Leonardo Cordeiro de Souza.São Paulo: Atheneu, 2007. 

 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão 38 solicita a afirmativa INCORRETA e com base nos textos apresentados, e ao analisar 

as questões separadamente, percebe-se que da forma como fora escrito, todas as afirmativas estão corretas. 

A afirmativa B inicialmente foi escrita como “deve-se indicá-la para pacientes com pressão intracraniana”, o 

que está incorreto e, portanto essa seria a resposta da questão conforme solicitado no enunciado; e não 

“contra indicada” como fora apresentado. Tal erro prejudica a estrutura da questão e deste modo se faz 

necessário sua anulação.  

Dentre as técnicas fisioterapêuticas utilizadas para auxiliar na remoção de secreção tem-se a hiperinsuflação 

manual com compressão torácica (HMCT), também conhecida como bag squeezing, descrita pela primeira vez 

em 1968 por Clement e Hubsch. Segundo a descrição original, a HMCT é constituída pela associação da 

hiperinsuflação manual (HM), realizada com o auxilio de um ressuscitador manual, a compressão torácica (CT) 

manual expiratória e finalizada com a remoção da secreção deslocada, por meio da técnica de aspiração 

traqueal. A HM, por sua vez, é constituída de três etapas: 1) insuflação lenta de alto volume corrente; 2) pausa 

inspiratória de dois a três segundos; e 3) liberação rápida do ressuscitador. As etapas 1 e 2 tem como objetivo 

promover expansão pulmonar e distribuir o gás uniformemente,  propiciando a ventilação de regiões 

previamente colapsadas, e a etapa 3 a geração de altos fluxos expiratórios, ocasionando o deslocamento da 

secreção da periferia para vias aéreas mais  centrais. Portanto, o mecanismo de ação da HMCT consiste em 

promover a depuração de secreções brônquicas simulando o ato de tossir. A associação da CT a HM procura 

otimizar a manobra aumentando o fluxo expiratório, uma vez que, quanto maior o pico de fluxo expiratório 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2009/diretriz_ecg_93supl02.pdf
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gerado, mais efetiva a manobra. No entanto, existem evidencias de que o aumento na depuração de 

secreções não depende simplesmente da geração de altos picos de fluxo expiratório, mas da relação ou 

diferença entre os picos de fluxo inspiratório e expiratório. Este mesmo estudo aponta como critérios de 

exclusão: “Foram excluídos os pacientes com instabilidade hemodinâmica caracterizada por: pressão arterial 

media < 60 mmHg e presença de arritmias agudas; pneumotórax não drenado; presença de fistulas 

broncopleurais e/ou drenos de tórax borbulhantes; com broncoespasmo; fratura de arcos costais; suspeita ou 

presenca de hipertensao intracraniana e queimados. 

Fonte: 

 Dias CM, Siqueira TM, Faccio TR,Gontijo LC, Salge JASB, Volpe MS. Estudo da técnica hiperinsuflação 

manual com compressão torácica. Rev Bras Ter Intensiva. 2011; 23(2):190-198. 

 De acordo com a força tarefa ASOBRAFIR/AMIB que apresenta diretrizes para a atuação 

fisioterapêutica: A hiperinsuflação manual (HM) realizada por meio de um reanimador manual ou 

ambú consiste em inspirações lentas e profundas consecutivas, com acréscimo do volume inspirado, 

seguida ou não de pausa inspiratória e rápida liberação da pressão. Os efeitos à curto prazo da HM 

sobre a melhora da complacência pulmonar e resolução de atelectasias tem sido bem documentados 

na literatura.  

 França, Eduardo ET; Ferrari, Francimar R; Fernandes Patrícia V; Cavalcanti, Renata; Duarte, Antonio; 

Aquim, Esperidião E; Damasceno, M.C.P. FORÇA TAREFA SOBRE A FISIOTERAPIA EM PACIENTES 

CRÍTICOS ADULTOS: DIRETRIZES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E 

TERAPIA INTENSIVA (ASSOBRAFIR) E ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB).  

 http://www.assobrafir.com.br/imagens_up/Forca_Tarefa_sobre_Fisioterapia_em_Pacientes_Criticos_

Adultos.pdf 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com base na própria argumentação interposta pelo candidato: “à circulação extracorpórea pode levar à 

diversas alterações devido a sua complexidade, a multiplicidade de componentes mecânicos e as suas 

interações com o sangue são capazes de produzir uma grande variedade de complicações no organismo 

humano: hemorragias, hemostasia, baixo débito cardíaco, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, 

insuficiência renal,alterações neurológicas ou neuropsiquiátricas, alterações hidroeletrolíticas, alterações 

abdominais e outras, mais raramente observadas.Outro fator de risco importante é a duração da CEC. Mesmo 

com a sofisticação da aparelhagem modernamente em uso, quanto maior for o tempo de circulação 

extracorpórea, maiores serão as chances de ocorrerem complicações.” 

E ainda, segundo Letícia Zocrato e Maria da Glória Rodrigues Machado: “Durante a CEC a pressão venosa é 

elevada, a pressão coloidosmótica do plasma É REDUZIDA, o fluxo não pulsátil e a temperatura corporal são 

manipuladas.”. 

Diante do exposto considera-se tal recurso IMPROCEDENTE. 

Fonte:  Letícia Braga Ribeiro Zocrato e Maria da Glória Rodrigues Machado. Fisioterapia respiratória no pré e 

pós operatório de cirurgia cardíaca. In  Bases da Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva e Reabilitação. 

Cap. 30, pag. 343 - 359. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, 2007. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os autores Monclar Polycarpo e Leonardo Cordeiro de Souza e Marcos David Godoy, algumas 

manobras cinesioterápicas com o auxilio da ventilação mecânica tem sido adotadas na otimização do 
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tratamento dos pacientes graves em terapia intensiva. Diante dessa nova proposta, para as relações de 

toalete, as alterações do fluxo expiratório são responsáveis diretamente pelo deslocamento até as vias aéreas 

centrais, que podem ser obtidas através da relação inversa da propulsão do recuo elástico pulmonar e da 

instalação de altos volumes pulmonares. 

Na técnica descrita como “elevação da PEEP” com o paciente em ventilação mecânica, tem propósito de 

aumentar o poder de recolhimento elástico através da melhor homogeneidade pulmonar, pela ventilação 

colateral, e armazenamento da energia cinética, que resultará em elevada variação de fluxo expiratório, 

conforme reestabelecimento do nível zero da pressão positiva expiratória.  

A alternativa C descreve a explicação teórica da técnica de terapia de expansão pulmonar. 

Para Santos, Schneider Júnior, Forgiarini Junior e Veronezi (2009) em seu artigo publicado na Rev. Bras. de 

Terapia Intensiva : “Na manobra de pressão expiratória final positiva-pressão expiratória final zero (PEEP-

ZEEP), teoricamente, ao elevarmos a PEEP, o gás é redistribuído através da ventilação colateral, alcançando 

alvéolos adjacentes previamente colapsados por muco. Essa redistribuição propicia a reabertura de pequenas 

vias aéreas descolando o muco aderido à sua parede. Posteriormente, ao diminuirmos a PEEP para 0 cmH2O, 

modifica-se o padrão de fluxo expiratório auxiliando o transporte das secreções das vias aéreas de menor 

calibre para as centrais”. 

Fonte:  

 Monclar Ramalho Polycarpo, Leonardo Cordeiro de Souza, MARCOS David Parada Godoy. Manobras 

cinesioterápicas com o auxílio da ventilação mecânica. In Fisioterapia Intensiva. Leonardo Cordeiro de 

Souza. São Paulo: Atheneu, 2007.  

 Santos FRA, Schneider Júnior LC, Forgiarini Junior LA, Veronezi J. Efeitos da compressão torácica 

manual versus a manobra de PEEP-ZEEP na complacência do sistema respiratório e na oxigenação de 

pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva. Rev Bras Ter Intensiva. 2009; 21(2):155-161 

 

Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As alternativas “B” e “E” são idênticas, portanto a questão será anulada.   
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda de forma teórica as características de um modo ventilatório específico denominado VAPS – 

cuja sigla significa: VENTILAÇÃO VOLUMÉTRICA ASSISTIDA COM PRESSÃO SUPORTE. Foi desenvolvida pelo Eng. 

Jorge Bonassa da Empresa Intermed em 1989, com o objetivo de minimizar os efeitos da assincronia entre o 

paciente e o ventilador mecânico. A VAPS é uma modalidade ventilatória de controle dual que, através da 

utilização da pressão de suporte nos ciclos volumétricos assistidos e/ou controlados, possibilita variação do 

fluxo inspiratório pelo paciente e ao mesmo tempo garante o volume corrente. O modo ventilatório VAPS foi 

concebido para aproveitar as vantagens da ventilação volumétrica assistida (que é capaz de asssegurar um 

volume corrente mínimo ao paciente através de seu fluxo fixo) e da PSV – ventilação por pressão de suporte, 

que apresenta fluxo de demanda e proporciona melhor sincronia entre paciente e ventilador mecânico e 

assim, tenta suprir as deficiências desses dois métodos. 

Considera-se diante do exposto que tal recurso é improcedente. 

Fonte: Alexandre Pereira dos Santos. Vitor Savino Campo, Marcos David P. Godoy. Modos Ventilatórios 

Inteligentes. In Fisioterapia Intensiva. Leonardo Cordeiro de Souza. São Paulo: Atheneu, 2007.  
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Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A fisioterapia respiratória é uma das ciências que mais avança com base em estudos científicos confiáveis e 

deste modo, atualmente é consenso entre os autores que algumas técnicas são consideradas convencionais e 

outras modernas ou atuais, em relação a terapia de higiene brônquica. Citando a mesma fonte da 

argumentação do candidato “No livro Recursos Manuais e Instrumentais da Fisioterapia Respiratória, das 

autoras minieras Raquel Rodrigues Britto, Tereza Cristina Silva Brant, e Verônica Franco Parreira, 2 edição 

revisada e ampliada, Manole 2014, pagina 181, 182 diz que " O efeito clínico da vibração é a modificação das 

propriedades físicas do muco, especialmente a viscosidade", o que está correto, porém na frase seguinte 

autoras dizem: “A eficácia da técnica depende do fisioterapeuta que, que deverá conseguir uma frequência de, 

no mínimo 13 Hz por tempo suficiente para agir sobre o muco, e segundo Rubim para que tenha efeito a 

técnica deve ser realizada por uma período acima de uma hora, e essa sugestão é de difícil execução pelo 

fisioterapeuta.”  

De acordo com Souza (2007), “As técnicas tradicionais de higiene brônquica como percussão, a vibração e a 

drenagem postural não colaboram com resultados significativos na aplicabilidade dos fisioterapeutas em UTI, 

como referenciados na revista Chest, 2000 por Kathy Stiller, e possivelmente entrarão em desuso”. 

As técnicas que não promovem aumento do fluxo expiratório não deslocam a secreção de vias periféricas para 

regiões centrais, e esta e atualmente o suporte teórico, fora diversas pesquisas com as publicadas em revistas 

renomadas como a Chest, Stiller (2000) que justificam o emprego diferenciado e funcional da cinesioterapia 

com utilização da ventilação mecânica. 

Diante do exposto, tal recurso é improcedente. 

Fonte:  

 Britto, R. R., Brant, T. C. S. e Parreira, V. F. Recursos Manuais e Instrumentais da Fisioterapia 

Respiratória, 2 edição revisada e ampliada, Barueri,SP: Manole, 2014. 

 Monclar Ramalho Polycarpo, Leonardo Cordeiro de Souza, MARCOS David Parada Godoy. Manobras 

cinesioterápicas com o auxílio da ventilação mecânica. In Fisioterapia Intensiva. Leonardo Cordeiro de 

Souza. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Clarissa Sanders e cols. abordam o tema da seguinte forma: “O repouso no leito tem sido prescrito em uma 

ampla gama de condições em doentes críticos em unidade de terapia intensiva (UTI) (GOLDHILL et. al., 2008; 

NEEDHAM, 2008). Segundo Ali et. al. (2008), os doentes críticos apresentam comumente fraqueza muscular e, 

de acordo com Maramattom, Wijdicks (2006) apud Silva, Maynard, Cruz (2010), sua incidência chega de 30 a 

60% dos pacientes internados na UTI”. 

Ainda para esta autora: “A fraqueza muscular adquirida na UTI é considerada uma complicação grave em 

doentes críticos. Tem sido reconhecida como patologia periférica neuromuscular adquirida na Unidade de 

Terapia Intensiva que lesa basicamente o axônio, gerando sinais de acometimento do 2° neurônio motor (DE 

JONGHE et. al., 2009). Para Stevens et. al. (2009), a fraqueza é caracterizada pela atrofia das fibras musculares 

tipo II e miopatia do filamento grosso e, segundo Ali et. al. (2008), o desenvolvimento da fraqueza muscular 

generalizada é uma complicação importante e frequente na UTI. Além das condições prévias, alguns fatores 

contribuem para a fraqueza muscular, sendo eles inflamação sistêmica, uso de medicamentos como 

corticoides, relaxantes musculares, sedativos, hiperglicemia, sepse, desnutrição, nutrição parenteral, 

hiperosmolaridade, imobilidade prolongada e duração da ventilação mecânica (SCHWEICKERT, HALL 2007; 
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TRUONG et. al. 2009; PUTHUCHEARY, HART, 2009). Todos esses fatores irão contribuir para maiores riscos de 

complicações, aumento nos índices de mortalidade e custos mais elevados (ALI NA et. al., 2008; GOSSELINK et. 

al. 2008; MORRIS et. al. 2008).” 

E finalmente: “Observamos que há uma prevalência elevada de fraqueza muscular na UTI. Esta, por sua vez, 

leva a incapacidades funcionais durante o período de internação e também após alta hospitalar. A mobilização 

precoce como conduta terapêutica, exclusiva do fisioterapeuta, vem se mostrando segura e eficaz no cuidado 

ao doente crítico. Foram observados resultados significativos como retirada precoce do leito, melhora do 

status funcional, menor tempo de internação hospitalar e diminuição de custos”. 

Em resumo: o uso de corticoides, sedativos e relaxantes musculares, levam a piora na função muscular, pois 

potencializam as miopatias. 

Diante desta argumentação, o recurso desta questão é improcedente. 

Fonte: 

 CLARISSA SANDERS, FRANCISCO OLIVEIRA, GRACIELE SOUZA, MILENA MEDRADO. Mobilização precoce 

na UTI:Uma atualização. Fisiocience. 2011. 

 http://revistas.unijorge.edu.br/fisioscience/pdf/2012Artigo55_68.pdf 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre a questão: “Partículas com diâmetro menor que 5 µm podem ser depositadas facilmente em vias aéreas 

INFERIORES superiores e deste modo o aproveitamento do recurso é AUMENTADO E MELHOR APROVEITADO 

NA FLUIDIFICAÇAO DE SECRECOES, E NÃO reduzido. O mecanismo de penetração dos aerossóis é 

INTIMAMENTE OU DIRETAMENTE LIGADO A FREQUENCIA E A PROFUNDIDADE DA RESPIRAÇAO E NÃO 

indiretamente proporcional a frequência e a profundidade do ato respiratório. QUANTO MAIOR A 

FREQUENCIA E A PROFUNDIDADE MAIOR O PODER DE PENETRAÇAO DO MEDICAMENTO. Partículas com 

diâmetro entre 0,5 a 2,5 µm são produzidas por inaladores a jato desde que conectados em fonte de oxigênio. 

INALADORES A JATO PRODUZEM GOTAS QUE FICAM SUSPENSAS EM UM JATO DE GÁS, E SUAS PARTICULAS 

SÃO MAIORES QEU ESTE TAMANHO (ESTE É O DO ULTRA-SONICO.)  Nebulizadores ultra-sônicos 

NEBULIZADORES A JATO OU CONVENCIONAIS É QUE possuem em seu interior o tubo de Bergson o que 

promove partículas de tamanho tão reduzido. 

Diante do exposto tal recurso é improcedente. 

Fonte: Leandro Miranda de Azevedo. Inaloterapia e Aerossolterapia. In  Fisioterapia Intensiva. Leonardo 

Cordeiro de Souza. São Paulo: Atheneu, 2007.  

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
( V ) Na classe I de Killip-Kimball a assistência tem como objetivo reduzir o consumo de oxigênio do miocárdio 

e prevenir aumento da disfunção mecânica. 

( F  ) Na classe II de Killip-Kimball a assistência tem como objetivo reduzir o consumo de oxigênio do miocárdio 

e prevenir aumento da disfunção mecânica. – nesta fase há presença de estertores subcrepitantes finos e 

úmidos que aparecem inicialmente nas bases, podendo tornar-se difusos com a evolução do quadro, 

apontando para uma maior disfunção alvéolo-capilar, que ocasionalmente leva à diminuição da Saturação de 

oxigênio e ao aumento do trabalho respiratório. Pois, o aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio 

aumentará ainda mais a lesão miocárdica. Deste modo pretende-se adotar o recurso RPPI, em que é possível 

incrementar o volume de reserva inspiratória (VRI), restituir a capacidade residual funcional (CRF) e a 

capacidade vital (CV) através de inspirações profundas e sustentadas, e permitindo uma melhor ventilação 
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alveolar e, com isso, proporcionando diminuição do infiltrado alveolar e da congestão pulmonar, que 

promoverá maior relação de enchimento atrial e melhor tensão ventricular esquerda. 

( V ) Na classe I deve-se priorizar a estimulação do sistema parassimpático, pela manobra vagal de insuflação 

pulmonar sustentada, através dos incentivadores inspiratórios. 

( V) Na classe II há presença de estertores subcrepitantes inicialmente nas bases e depois difusamente, o que 

leva ao aumento do trabalho respiratório. 

Fonte: 

 Leonardo Cordeiro e Fabrício Braga da Silva. Fisioterapia Intensiva no Infarto Agudo do Miocárdio. In 

Fisioterapia Intensiva. Leonardo Cordeiro de Souza. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 http://sociedades.cardiol.br/sbcrs/revista/2008/13/ESTRATIFICA%C3%87%C3%83O%20DE%20RISCO%

20P%C3%93S-INFARTO.pdf 

 
 
 

Cargo: Fisioterapeuta - Terapia Intensiva Neonatal 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A relação da distribuição de volume sanguíneo pela idade em RN’s é adotada inclusive na análise da ventilação 

espontânea, não invasiva ou invasiva dos pacientes. O valor para RN prematuro é 90-100 ml.kg1 e a termo 80-

90 ml.kg1. (Ronald SL- Pediatric Anesthesia – The Requisites in Anesthesiology. Fluid and Blood  

Administration,2004,115-121). 

Fonte: Nomura,S. Medicina Perioperatória. Cap 72- disponível em: 

http://www.saj.med.br/uploaded/File/artigos/Tranfusao%20sanguinea.pdf 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A bronquiolite aguda (BA) é um diagnóstico freqüente de internação hospitalar em pediatria, ocasionada 

principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Ocorre epidemicamente nos meses de outono e inverno. 

Algumas populações de crianças (recém-nascidos pré-termo, cardiopatia congênita, doença pulmonar crônica, 

imunocomprometidos, desnutridos, entre outros) apresentam maior risco de morbidade e mortalidade. Sendo 

assim, o conhecimento desta doença s suas implicações se faz necessário para a atuação profissional em 

UTINeonatal. 

Fonte:  

 CARVALHO, Werther Brunow de; JOHNSTON, Cíntia; FONSECA, Marcelo Cunio. Bronquiolite aguda, 

uma revisão atualizada. Rev. Assoc. Med. Bras.,  São Paulo ,  v. 53, n. 2, Apr.  2007 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php? 

 http://prematuridade.com/saude-do-prematuro/bronquiolite 

 http://www.scientificcircle.com/pt/19971/bronquiolite-aguda-revisao-atualizada/ 

 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Sarmento (2007) a técnica “Rolando com as mãos nos joelhos” tem como objetivo: Estimular e 

fortalecer a flexão cervical, do tronco e dos MMII; Protusão dos ombros; Consciência corporal; 

Posicionamento da cabeça na linha média; Auxílio da focalização e seguimento visual. Como a questão aborda 

manuseios que propõe a facilitação de posturas e não a habilidade em realizá-las sem auxilio, tal recurso é 

improcedente. 

Fonte: SARMENTO, George J. V. Fisioterapia Respiratória em Pediatria e Neonatologia. 1. ed. São Paulo: 

Manole, 2007. 

 
Questão: 35 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso por não corresponder a questão ora mencionada. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão contempla o conteúdo Fisiologia e biomecânica cárdio-pulmonar neonatal e Avaliação e 

monitorização do recém-nascido. 

Fonte: SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia Respiratória em Pediatria e Neonatologia. São Paulo: Manole, 2007. 

(página 23) 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pretende-se que o candidato reconheça nessa questão assuntos relativos aos cuidados com o recém-nascido e 

suas particularidades, sobretudo em situações de risco, que envolvem a atuação fisioterapêutica precisa. 

Sendo assim, o fato da questão ter duas questões com termos semelhantes não interfere em seu objetivo e 

resultado, o que faz tal recurso ser improcedente. 

Fonte: Fisioterapia em recém-nascidos com persistência do canal arterial e complicações pulmonares. 

IveteFurtadoRibeiro1, AnaPaulaL. deMelo2, JosyDavidson3Rev PaulPediatr2008;26(1):77-83. 

http://prematuridade.com/saude-do-prematuro/bronquiolite
http://www.scientificcircle.com/pt/19971/bronquiolite-aguda-revisao-atualizada/
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Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A manobra de bag squeezing modificada promove aumento do fluxo expiratório. É utilizada em neonatos 

intubados que cursam com quadro pulmonar secretivo. A técnica consiste na insuflação dos pulmões com 

balão auto-inflável até uma pressão de cerca de 5cmH2O acima do pico de pressão inspiratória utilizada 

durante a ventilação pulmonar mecânica. Ao final da inspiração manual, o balão auto-inflável deve ser 

liberado subitamente e iniciada, simultaneamente, a vibração manual da caixa torácica até o final da 

expiração. Entretanto, em decorrência das limitações impostas pela cirurgia, deve-se aplicar o aumento do 

fluxo expiratório somente com balão auto-inflável que, ao contrário do bag squeenzing modificado, não utiliza 

vibrações torácicas associadas com a insuflação. 

Diante do exposto tal recurso está improcedente. 

Fonte: Ribeiro, I. F. et al., Fisioterapia em recém-nascidos com persistência do canal arterial e complicações 

pulmonares. Rev Paulista de Pediatria 2008;26(1):77-83. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A evolução da asfixia varia de acordo com o tempo e extensão da hipóxia. O início da asfixia é marcado por 

aumento da frequência respiratória, cardíaca e pressão arterial. Se o processo asfíxico persiste, ocorre parada 

dos movimentos respiratórios, com queda da frequência cardíaca e, ainda, manutenção da pressão arterial - é 

a fase de apnéia primária. Com a progressão da asfixia ocorrem movimentos respiratórios arrítmicos e 

irregulares ("gaspings"), com queda da frequência cardíaca e pressão arterial, atingindo a fase de apnéia 

secundária. A hipotensão aparece na asfixia perinatal como efeito circulatório tardio ou secundário. 

Para Takazono P.S. e Golin M.O. em seu artigo de revisão publicado em 2003 na Rev. Neurociências intitulado: 

Asfixia Perinatal: Repercussões Neurológicas e Detecção Precoce, a fisiopatologia do insulto hipóxico-

hisquêmico é complexa e inicialmente ocorrem adaptações circulatórias em resposta ao fenômeno asfíxico 

como redução na frequência cardíaca e na utilização de oxigênio, assim como dos movimentos corporais afim 

de preservar órgãos nobres como o SNC, coração e adrenais e mudança no metabolismo aeróbico para 

anaeróbico. Na sequência, ou seja, após a fase inicial, a hipóxia e o metabolismo anaeróbico, ocasionam 

acidose metabólica e descompensação cardiovascular como vasodilatação periférica, diminuição do débito 

cardíaco e hipotensão acentuada. 

Fonte:  

 Francisco Paulo M. Rodrigues. Asfixia perinatal - aspectos fisiopatológicos e terapêuticos atuais.  

 http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=716&fase=imprime Takazono P.S. e Golin M.O. 

Asfixia Perinatal: Repercussões Neurológicas e Detecção Precoce. Rev Neurocienc 2013;21(1):108-117 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Atentando-se para as afirmativas propostas e corrigindo-as, quando se diz que a imagem de volume diminuído 

sem hipotransparência é frequente em raio-x de RN pós-termo, o correto é imagem compatível com RN de 

extremo baixo peso e imaturidade pulmonar. A Aspiração de mecônio e pneumonia são diagnósticos 

prováveis quando se observa imagem radiológica com opacidades pulmonares assimétricas e irregulares. 

Hipotransparência difusa com aspecto retículo-granular, imagem de vidro moído são características de um 

raio-x de doença da membrana hialina. E a imaturidade pulmonar de RN de extremo baixo peso fica evidente 

em uma imagem radiológica de volume diminuído sem hipotransparência.  

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=716&fase=imprime
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Sendo assim: A presença de imagem com reforço da trama vascular, principalmente a direita, é compatível 

com raio-x de RN a termo com taquipneia transitória, está correta.  

Fonte: MOREIRA, MEL., LOPES, JMA and CARVALHO, M., orgs. O recém-nascido de alto risco: teoria e prática 

do cuidar [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. 112-116p. ISBN 85-7541-054-7. Available from 

SciELO Books <http://books.scielo.org>.  

 

Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O neonato dorme até 20 horas por dia e passa 80% desse período em sono REM – conhecido como sono ativo 

pela movimentação dos olhos. Nessa fase há grande aumento do trabalho respiratório secundário a 

diminuição do tônus muscular postural corresponde também a musculatura intercostal o que faz com que a 

caixa postural superior se retraia enquanto o diafragma se contrai. O trabalho respiratório aumenta ainda 

mais devido a redução de 30% da CRF durante o sono REM. 

Fonte:  

 LOPES, J.M.A. J Pediatr (Rio J) 2001; 77 (Supl.1): S97-S103 

 FERNANDES, R.M.F. O sono normal. Medicina (Ribeirão Preto) 2006; 39 (2): 157-168.  

 Simone F. Canani, Fernando A. de A. e SilvaA evolução do sono do feto ao adulto: aspectos 

respiratórios e neurológicos J Pediatr (Rio J) 1998;74(5):357-64 

 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Observando criteriosamente o enunciado percebe-se há uma questão de semântica quando se diz apneia da 

prematuridade e apneia na prematuridade, pois trata-se de situações diferentes. A apneia da prematuridade é 

definida por diversos autores como episódios de qualquer duração seguidos de bradicardia e/ou cianose são 

patológicos e não devem ser confundidos com casos de apneia na prematuridade. Mesmo assim, ao corrigir as 

questões propostas apenas a ofertada no gabarito preliminar está correta Onde: A monitorização é 

fundamental para detectar casos de apneia e neste caso a saturação de oxigênio não deve baixar de 80% em 

recém nascidos a termo. A frequência cardíaca não deve baixar de 100 bpm em RNPT. A irregularidade 

respiratória é diretamente proporcional à menor idade gestacional. E na patogênese da apneia do RNPT o 

fator causal é diminuição do reflexo de Hering-Breuer (importante reflexo na manutenção do volume 

pulmonar). Sendo assim, a questão considerada como correta no gabarito preliminar “Quanto mais imaturo é 

o recém nascido maior o número de apneias que ocorrem sem bradicardia, cianose e com reversão 

espontânea”. Está correta quando se trata de apneia na prematuridade e não a apneia da prematuridade 

enquanto condição patológica. 

Para Lopes (2001) é importante enfatizar que quanto mais imaturo é o recém-nascido, maior é a 

irregularidade respiratória e maior número de apneias que ocorrem sem bradicardia, cianose e com 

recuperação espontânea. Particularmente no estágio de sono REM, apneias com duração de 10-15 segundos 

ocorrem com frequência. 

Diante do exposto, embora tratar-se-á de um erro semântico, o enunciado da forma com que foi escrito pode 

dar um entendimento equivocado sobre o tema e portanto a questão deve ser anulada.  

Fonte: LOPES, L.M.A Apneia Neonatal. J Pediatr (Rio J) 2001; 77 (Supl.1): S97-S103 

 
 
 

http://www.jped.com.br/conteudo/98-74-05-357/port_print.htm#1
http://www.jped.com.br/conteudo/98-74-05-357/port_print.htm#2
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Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A eficácia clínica relacionada diretamente com a atividade do surfactante pulmonar foi avaliada através dos 

parâmetros que envolvem a função respiratória e a gravidade do curso da SDR. Essencialmente, todos os 

estudos controlados com a terapia do surfactante exógeno mostraram melhora em uma ou mais variáveis da 

função pulmonar, como a oxigenação arterial, necessidade de suplementação com oxigênio ou de suporte de 

pressões durante a ventilação mecânica. Além disso, o uso profilático ou precoce do surfactante, mostrou-se 

eficaz em diminuir a gravidade do curso da doença. Após a instilação do surfactante exógeno ocorre uma 

melhora rápida da oxigenação arterial e, mais lentamente, da complacência pulmonar. Nas primeiras horas 

após a administração do surfactante exógeno, observa-se um aumento da capacidade residual funcional (CRF), 

decorrente do recrutamento dos alvéolos atelectásicos e da estabilização dos alvéolos ainda abertos. O 

aumento da CRF propicia uma maior superfície para as trocas gasosas, melhorando a relação ventilação-

perfusão, diminuindo o efeito shunt intrapulmonar e, conseqüentemente, corrigindo a hipoxemia. Nas horas 

subseqüentes, com o recrutamento de novas unidades alveolares e com a diminuição da distorção da caixa 

torácica pela redução do suporte ventilatório, observa-se o aumento da complacência pulmonar. Portanto, a 

melhora na oxigenação arterial precede e não parece relacionar-se ao aumento da distensibilidade pulmonar. 

Diante do exposto, considera-se tal recurso improcedente. 

Fonte: Miyoshi, M.H., Terapêutica de reposição de surfactante, J Pediatr (Rio J) 2001;77(Supl.1):s3-s16 

 

Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para obter uma ventilação gentil no recém-nascido prematuro é necessário conhecer os parâmetros utilizados 

atualmente, o emprego de volumes correntes em torno de 4-6 ml/kg, particularmente em prematuros 

extremos. O uso de pressões elevadas está contra-indicado na ventilação de prematuros pelo grande risco de 

causar barotrauma. Geralmente, inicia-se com PIP entre 18-20 cmH2O para atingir um volume corrente entre 

4-6 ml/kg porém, geralmente a PIP máxima utilizada para ventilar esses prematuros extremos não deve 

ultrapassar 20 cmH2O. Atualmente, no período neonatal, tem se usado tempo inspiratório curto, em torno de 

0,3-0,4 segundo, não devendo ultrapassar 0,4 segundo, a não ser por um período curto de tempo para 

recrutamento de alvéolos colapsados. 

Fonte: 

 SUGHIHARA, C.; LESSA, A. C. Como minimizar a lesão pulmonar no prematuro extremo: propostas. 

Jornal de Pediatria. v 81, n1 (supl), p:S73, 2005. 

 

 Ambalavanan N, Carlo WA.Ventilatory strategies in the prevention and management of 

bronchopulmonary dysplasia. Semin Perinatol. 2006 Aug;30(4):192-9. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Independente dos demais critérios para a escolha da pronga nasal, e também do fabricante, a numeração 

sempre vai do menor para o maior, de forma crescente; o que corresponde ao tamanho da pronga. Como se 

pode exemplificar em Moreira e cols. (2004) os tamanhos adequados são: - 0 para RNs de < 700 g; - 1 para RNs 

de 1 kg; - 2 para RNs de cerca de 2 kg; - 3 para RNs de aproximadamente 3 kg; - 4 para bebês de > 3 kg. 
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Fonte: MOREIRA, MEL., LOPES, JMA and CARVALHO, M., orgs. O recém-nascido de alto risco: teoria e prática 

do cuidar [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. 564 p. ISBN 85-7541-054-7. Available from SciELO 

Books <http://books.scielo.org>. 

 
 
 

Cargo: Fonoaudiólogo 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu  os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Metonímia é a substituição de um termo/expressão por outra que com ela possui uma relação de 

contiguidade, direta (como autor e obra) ou representacional (como advogado e o seu cliente). 

No trecho recortado no enunciado da questão, “Justiça” é colocada de modo a remeter àqueles que a conduz 

(como juízes e desembargadores”), configurando, assim, uma metonímia do tipo “instituição pelos seus 

membros”. 

É obvio que há no texto o uso de outras figuras, tais como ironia, no entanto o enunciado é claro em recortar 

o “a Justiça derrubou as ações em nome da liberdade de imprensa” (12º §) como aquele que deve ser 

analisado para se obter a resposta da questão. E, nesse trecho, não há sequer contexto para aferir ironia. Ora, 

relembrando a definição de ironia que é “dizer-se o contrário do que se quer” (cf. AQUINO, 2008, p. 12), não 

haveria como o autor lançar mão de tal recurso, pois ele sugeriria que “a Justiça NÃO derrubou as ações em 

nome da liberdade de imprensa”, mas ela derrubou. Dizer que o texto como um todo é irônico é uma coisa, 

afirmar que tal trecho possui, em si, ironia é equívoco. Mas a questão, de modo algum, pede que o trecho 

deva ser considerado dentro do todo, é solicitado apenas que seja analisado o recorte. 

No trecho, o uso do verbo “derrubou” não se configura como uma hipérbole (um exagero não concebível), é 

feito um uso metafórico (uma comparação indireta) entre o que ocorreu e a significação desse de tal verbo, 

mas que está inclusive entre os sentidos convencionais de tal verbo (“Impedir, vetar”, cf. o dicionário Aulete 

Digital). Da mesma forma, “a Justiça” pode ser vista como uma personificação, afinal ela, a justiça, tem, 

figurativamente, atitude humana. Mas, não por acaso, metáfora e prosopopeia não são alternativas, caso 

fossem, haveria mais de uma resposta correta. 

Diante disso, a única figura presente, dentre aquelas delimitadas pela questão, é a metonímia, assim a 

alternativa correta mantém-se C. 

Fontes:  

 O próprio texto  

 AQUINO, R. Interpretação de Textos. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 CALDAS AULETE, F. J.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 
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Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração destacada apresenta uma circunstância da oração principal, portanto não pode se configurar como 

uma oração substantiva ou adjetiva. Tal oração indica a consequência do fato de o conceito de liberdade de 

imprensa ter se tornado elástico. Sua forma analítica é “No Brasil, no entanto, o conceito de liberdade de 

imprensa tornou-se extraordinariamente elástico, tanto que foge completamente dos princípios que o 

originaram.”. 

Para que oração destacada pudesse ser considerada uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela deveria 

explicar, no caso, o termo “elástico”, no entanto, ela está apresentado a consequência de “o conceito de 

liberdade de imprensa ter se tornado extraordinariamente elástico”. Isso mostra que tal oração possui escopo 

sobre toda a oração principal e não sobre apenas um termo e/ou expressão (caso das adjetivas), mostrando 

que o que está sendo indicada uma circunstância daquilo que foi estabelecido, no caso uma consequência. 

Assim, E é mesmo a resposta correta à questão. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 593-618) 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte: 

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2.r=2.3=6cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2 
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l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14.32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao conteúdo programático: Razões especiais. 

t=2 minutos e 30 segundos=150segundos 

V=d/t 

V=12/150 

V=0,08m/s=8 cm/s 

V=velocidade da fêmea + velocidade do macho 

8=velocidade da fêmea+6 

Velocidade da fêmea=8-6=2 cm/s 

Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, Art. 9o, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de 

saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de: I - atenção primária; II - atenção de urgência e emergência; 

III - atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto. A Vigilância em Saúde faz parte das ações e serviços 

mínimos que devem conter uma Região de Saúde para que seja instituída ( Art. 5º). 

Fonte: BRASIL. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão deve ser anulada. Observa-se que, além da resposta D, a afirmativa C também deve ser considerada 

correta, pois, a prótese de palato é, em alguns casos, escolhida como recurso de uso prolongado ou 

permanente nos casos dos pacientes que optam pela não realização cirúrgica.   

Fonte: PINTO J H N, PEGORARO-KROOK M I. EVALUATION OF PALATAL PROSTHESIS FOR THE TREATMENT OF 

VELOPHARYNGEAL DYSFUNCTION. J Appl Oral Sci 2003; 11(3): 192-7. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O paciente com qualquer tipo de fissura será acompanhado por estes e demais profissionais nos períodos pré 

e pós operatório para controle de evolução do caso e orientações pertinentes a cada área. Apesar de outros 

profissionais fazerem parte da equipe de tratamento, não há invalidação da questão considerada correta, letra 

E, quando se afirma que assistente social, fonoaudiólogo e enfermeiro irão cuidar em algum momento do 

paciente com fissura transforame. O paciente com fissura NÃO precisará de atendimento com toda equipe 

especializada durante seu tratamento. Haverá momentos em que o paciente pode precisar de toda a equipe e 

outros momentos em que o paciente será direcionado para profissionais específicos de acordó com a 

demanda (com tipo de fissura, demandas psicológicas, de cirurgia, etc).  

Fonte: ALTMANN, Elisa B.C. Fissuras Labiopalatinas. 4ª ed. Barueri, SP: Pró-fono, 2005. 

 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em nenhum momento afirma-se que as atividades de conscientização devem ser realizadas apenas 

relacionadas à língua, mas a questão enfatiza a importância do trabalho em relação à postura da mesma. 

Fonte: Deglutição atípica: manual prático de exercícios para sua reeducação / C. H. Agustoni;  tradução, 

Mônica Cury Netto Pareto Perdigão; revisão técnica, Célia Catarina do Carmo. – Rio de Janeiro: Enelivros Ed., 

1989. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se analisar o caso como um todo. A criança, apesar de não apresentar obstrução nasal, apresenta 

ausência de vedamento labial. Como se elimina obstrução nasal como fator de risco, hipertrofia de amígdalas 

e ausência de transição de consistências alimentares são os 2 fatores de risco para as alterações músculo-

esqueléticas, incluindo a ausência de vedamento labial e não o contrário (não é a ausência de vedamento 

labial que leva a todas as alterações, mas os fatores de risco (hipertrofia de amígdalas e manutenção de 

consistência alimentar pastosa). 
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Fonte: Motricidade Orofacial. Como atuam os especialistas. Comitê de Motricidade orofacial – SBFa. Pulso 

Editorial: São José dos Campos, 2004. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A disartria atáxica é caracterizada por “consoantes (articulação imprecisa), variação de prosódia, quebras na 

articulação, distorção de vogais, voz áspera, fonemas prolongados, intervalos prolongados, monoaltura, 

monointensidade e velocidade lenta”, segundo Ortiz (2006). Com a presença de pausas, fonemas prolongados, 

não se pode verificar velocidade de fala aumentada como quadro característico desse tipo de disartria. 

Fonte: Ortiz KZ (organizadora). Distúrbios Neurológicos adquiridos: fala e deglutição. Barueri, SP: Manole, 

2006. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A execução da fala é processada no lobo frontal. O processamento da fala ocorre em regiões posteriores do 

cérebro (Lobo temporal e parietal). 

Fonte: Ortiz KZ (organizadora). Distúrbios Neurológicos adquiridos: fala e deglutição. Barueri, SP: Manole, 

2006. 

 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Está claro que a questão considerada correta trata do tratamento para as afasias de expressão, classificação 

amplamente utilizada para a caracterização das afasias. Existem, dentre as afasias de expressão, os subtipos 

(afasia de Broca, transcortical motora). Contudo, não compreendo o argumento do recurso quando o 

candidato descreve que “não deixa claro comprometimento da compreensão”. O objetivo da afirmativa é 

levantar o tratamento para as afasias de expressão e, a estratégia citada se encaixa para o tratamento dessas 

desordens.  

Fonte: Ortiz KZ (organizadora). Distúrbios Neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. Barueri, SP: Manole, 

2006.  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o tratamento de aspectos receptivos da linguagem, estratégias como uso de objetos concretos, desenhos 

ou figuras de objetos frequentes (para a compreensão oral de palavras). Pelo conceito de afasia, a mesma é 

uma alteração de linguagem que pode apresentar um amplo espectro de possibilidades de alterações clínicas. 

Se torna claro que, se o paciente apresenta alterações visuais, deve-se analisar se estímulos visuais serão ou 

não utilizados e, no caso de utilizar, quais serão estes estímulos. A alteração visual do paciente com afasia 

global, quando presente, é caraterizada como agnosia e tal alteração deve ser levada em consideração no 

planejamento terapêutico, portanto, os estímulos visuais sempre serão levados em consideração em todos os 

tipos de afasia.  

Fonte: 

 Ortiz KZ (organizadora). Distúrbios Neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. Barueri, SP: 

Manole, 2006. 

 Pró-Fono (organizadora). Planos terapêuticos fonoaudiológicos (PTFs). Batueri, SP: Pró-Fono, 2012. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais descrevem com propriedade, a citação da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia quando 

relata que “distúrbio miofuncional orofacial e cervical é a alteração que envolve a musculatura oral, facial e/ou 

cervical que interfira no crescimento, desenvolvimento ou funcionamento das estruturas e funções 

orofaciais". A deglutição atípica é um distúrbio que faz parte do espectro de distúrbios miofuncionais 

orofaciais, pois corresponde “à movimentação inadequada de língua e/ou estruturas (musculatura oral). E faz 

parte do conteúdo programático da prova o sistema ou aparelho estomatognático. A fonoaudiologia estuda a 

normalidade e alterações desse sistema e, tais alterações são configuradas como distúrbios miofuncionais 

orofaciais. 

As abordagens terapêuticas descritas na questão são reconhecidas na literatura e direcionadas para o 

tratamento fonoaudiológico das funções estomatognáticas. São configuradas como duas abordagens distintas. 

A terapia miofuncional orofacial é baseada em exercícios com uso direto das funções estomatognáticas, 

enquanto, a mioterapia orofacial é baseada em exercícios para a adequação da musculatura dos órgãos 

fonoarticulatórios. 

“O fonoaudiólogo utiliza duas formas de trabalho para modificações musculares: a mioterapia e a terapia 

miofuncional. Na mioterapia, ocorre a atuação específica no músculo que se quer modificar, utilizando-se 

exercícios isotônicos e/ou isométricos. Na terapia miofuncional, trabalha-se diretamente com as funções que 

se quer adequar atingindo com isto a modificação muscular”. 

 

Fonte:  

 Motricidade Orofacial. Como atuam os especialistas. Comitê de Motricidade orofacial – SBFa. Pulso 

Editorial: São José dos Campos, 2004. 

 Grazielle Costa CoutrinI; Luciana Ulhôa GuedesII; Andréa Rodrigues Motta. Treinamento muscular na 

face: a prática dos fonoaudiólogos de Belo Horizonte. Rev. soc. bras. fonoaudiol. vol.13 no.2 São 

Paulo Apr./June 2008 

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O recurso afirma que a alternativa E também deve ser considerada correta. A alternativa E, apesar de 

incompleta, realmente não está errada. A questão deve ser anulada.  

Fonte: Pernambuco LA et al. (ORG.) Atualidades e motricidade orofacial. Rio de Janeiro: Revinter. 2012. 

 

Questão: 39 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção D. 
A resposta correta para a questão é a alternativa D. Houve erro da divulgação do gabarito como afirma os 

razões recursais. O gabarito divulgado foi  alternativa “A”, enquanto o correto seria alternativa “D”. 

Fonte: FERREIRA, L.P. (org.) Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Roca, 2004. 

 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A avaliação de todos os níveis de estruturação linguística, o que inclui a pragmática, é necessária para o 

diagnóstico das alterações de linguagem de crianças. Mas a questão enfoca os trantornos fonológicos e, para o 

tratamento dos mesmos, a terapia deve ser baseada na análise da fonologia e não da pragmática. Não se 
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exclui os outros componentes, mas a terapia deve abordar diretamente o aspecto que sofre desvio do padrão 

de normalidade.  

Fonte: Pagliarin KC, Keske-Soares M. ABORDAGEM CONTRASTIVA NA TERAPIA DOS DESVIOS FONOLÓGICOS: 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS. Rev CEFAC, São Paulo, v.9, n.3, 330-38, jul-set, 2007 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se escolher um dos modelos terapêuticos para o desenvolvimento do sistema fonológico inteligível. Não 

se deve trabalhar simultaneamente com todos eles, como afirma a alternativa E, que alegado no recurso como 

correta.  

Fonte: Pagliarin KC, Keske-Soares M. ABORDAGEM CONTRASTIVA NA TERAPIA DOS DESVIOS FONOLÓGICOS: 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS. Rev CEFAC, São Paulo, v.9, n.3, 330-38, jul-set, 2007 

 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi elaborada sobre neurofisiologia da voz, o que comprometeu a questão, uma vez que o tema 

abordado não está no conteúdo programático deste Edital. Portanto a questão será anulada. 

 

Questão: 43 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi elaborada sobre neurofisiologia da voz, o que comprometeu a questão, uma vez que o tema 
abordado não está no conteúdo programático deste Edital. Portanto a questão será anulada. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Só há uma resposta correta. Apesar da projeção de língua poder ser um fator etiológico da má oclusão, deve-

se considerar que, este hábito isoladamente, não é suficiente para provocar a má oclusão. Deve-se levar em 

consedieração, a frequência, duração e intensidade do hábito, a idade e fatores como hereditariedade. 

Portanto, pode-se identificar crianças com hábito de sucção de língua, projeção de língua, sucção digital e que 

não desenvolvem má oclusão.  

“LINO (1992) defende que a presença de maus hábitos orais não garantem a ocorrência de má oclusão 

dentária já que existem mecanismos individuais de ajustesno desenvolvimento e mudanças de crescimento 

que podem permitir a evoluçãonormal da oclusão. Diz ainda que a deformação vai depender também da 

freqüência, intensidade, duração, predisposição individual, idade, nutrição e saúde do paciente. Por isso, é 

possível encontrarmos indivíduos que chupam ou chuparam o dedos, por exemplo, e que não têm respiração 

bucal ou alterações dentárias importantes e, também, podemos encontrar outros que nunca tiveram qualquer 

mal hábito oral e apresentam distúrbios articulatórios na fala ou outras dificuldades”. 

Fonte: 

 MOYERS RE. Ortodontia. 4a edição. Editora Guanabara Koogan, 1991. 

 CASANOVA D. A FAMÍLIA E OS HÁBITOS ORAIS VICIOSOS NA INFÂNCIA. Monografia de conclusão do 

curso de especialização em Motricidade Oral – Fonoaudiologia Hospitalar. CEFAC 
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Questão: 48 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Afirma as razões recursais que falta uma alternativa correta. A alternativa E, esta incompleta, pois deveria 

indicar que  apenas as AEMC ( alterações estruturais mínimas de cobertura), são as responsáveis por ocasionar 

diminuição ou ausência do movimento de mucosa. As Assimetrias laríngeas e os desvios de proporção glótica 

podem efetivamente causar distúrbios vocais, mas são alterações que carecem ainda de estudos mais 

aprofundados para que se estabeleça uma relação precisa de causa e efeito entre essas alterações e a 

predisposição a disfonia. A questão deve ser anulada.  

Fonte: Referencia Bibliográfica: Tsuji, DH e Chung D. “Alterações Estruturais Mínimas das Pregas Vocais” in 

Pinho, SMR; Tsuji, DH; Bohadana, SC. Fundamentos em Laringologia e Voz. Revinter:Rio de Janeiro. 53-68p 

 
Questão: 49 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 O alega que a alternativa C esta incorreta também. A alternativa não esta incorreta, entretanto deu margem a 

duas interpretações: Que Portadores de PLR que apresentam como queixa inicial a disfonia, apresentam 

geralmente uma lesão em região anterior. E nesses pacientes o estridor laríngeo se desenvolve mais tarde, 

sugerindo também um envolvimento da região posterior de laringe.; ou que Portadores de PLR apresentam 

como queixa inicial a disfonia, principalmente quando a lesão afeta região anterior e o estridor laríngeo 

sempre aparece mais tarde, sugerindo envolvimento da região posterior de laringe. Sendo assim, a questão 

deve ser anulada. 

Fonte: Referencia Bibliográfica: Ribeiro, FC. “Papilomas Laríngeos” in Pinho, SMR; Tsuji, DH; Bohadana, SC. 

Fundamentos em Laringologia e Voz. Revinter:Rio de Janeiro. 157-163p. 2006. 

 
 
 
 

Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 

Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 
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   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Bruna comprou uma sandália, um protetor solar, uma toalha de praia e um óculos de sol. Considere que: 

_ A sandália não foi o item mais caro. 

_ O óculos foi mais caro que a toalha. 

_ O protetor solar foi o item mais barato. 

Na tabela a seguir o item 1 é o mais barato e o 4 é o mais caro. 

_ A sandália não foi o item mais caro. Assim tem-se que: 

 1 2 3 4 

SANDÁLIA    N 

PROTETOR      

TOALHA     

ÓCULOS     

 

_ O óculos foi mais caro que a toalha. Logo o óculos não foi o item mais barato e a toalha não foi o item mais 

caro. Assim tem-se que: 

 1 2 3 4 

SANDÁLIA    N 

PROTETOR      

TOALHA    N 

ÓCULOS N    

 

_ O protetor solar foi o item mais barato. Assim tem-se que: 

 1 2 3 4 

SANDÁLIA N   N 

PROTETOR  S N N N 

TOALHA N   N 

ÓCULOS N N N S 

Não é possível completar a tabela, porém com suas informações pode-se indicar a alternativa correta: 

a) os óculos foi o item mais caro. (verdadeira) 

b) a toalha foi o item mais barato. (falsa) 

c) a sandália foi mais cara que a toalha. (não é possível afirmar e portanto não pode ser considerada como 

verdadeira) 

d) os óculos foram mais baratos que a sandália. (falsa) 

e) a sandália foi mais barata que o protetor solar. (falsa) 

Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, Art. 9o, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de 

saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de: I - atenção primária; II - atenção de urgência e emergência; 

III - atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso aberto. A Vigilância em Saúde faz parte das ações e serviços 

mínimos que devem conter uma Região de Saúde para que seja instituída ( Art. 5º). 

Fonte: BRASIL. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não existe dobra cutânea abdominal. A gordura subcutânea é medida pelas dobras tricipital, bicipital, 

subescapular e suprailíaca. Houve falha de interpretação, como ele mesmo afirma em seu recurso, a 

alternativa que deveria ser marcada é a letra D. 

Fonte: KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, D.P. Epidemiologia Nutricional. Editora Fiocruz/Atheneu. Rio de Janeiro, 

RJ. 2007. 580p.  

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A salmonela é responsável tanto por intoxicações quanto infecções alimentares. Como descrito em fontes 

mais recentes. 

Fonte: HAZELWOOD; McLEAN. Manual de Higiene para manipuladores de alimentos. Editora Varela. São 

Paulo-SP. 2008. 138p. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O excesso de ferro faz com que o mesmo se ligue as proteínas componentes da hemoglobina causando 

alterações genéticas, dessa forma, pode provocar a hemocromatose ou talassemia e bloqueio da absorção, 

transporte e metabolismo do zinco. 

Fonte: REIS, N. T. Nutrição Clínica: interações. Editora Rubio. Rio de Janeio, RJ. 2ª ed. 2009. 580p.  

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elabora segundo o item 10.7 das referências disponíveis no Edital. O item refere-se a bebidas, 

estando portando, dentro do conteúdo. 

 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em áreas para armazenamento de alimentos à temperatura ambiente não deve conter ralos para escoamento 

de água, uma vez que a presença dos mesmos facilita a entrada de animais como ratos e baratas. O mesmo 

local, segundo a referência atual, deve conter porta única, com molas, largas e altas, simples e sem seções. 

Sugere-se consulta de literatura atualizada. 

Fonte: MANZALLI, P.V. Manual para Serviços de Alimentação. Editora Metha. São Paulo, SP. 2010. 213p. 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado deixa bem claro que as toxinas são produzidas por microrganismos, sendo o local o intestino .... 

“ou pela toxina por ele produzida, por meio da transmissão desse agente, ou de seu produto tóxico”.  

Fonte: MANZALLI, P.V. Manual para Serviços de Alimentação. Editora Metha. São Paulo, SP. 2010. 213p. 

 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A histidina é um aminoácido essencial, uma vez que ele não é produzido pelo organismo, sendo obtido pela 
alimentação. 
Fonte: BODINSKI, L.H. Dietoterapia: princípios e prática. Editora: Atheneu. São Paulo, SP. 2006. 410p.  

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As RDAs mostram que em mulheres que possivelmente menstruam, o consumo de ferro deve ser de 8,1 e 18 

mg/dia. Na questão, a alternativa Incorreta, aborda que o consumo de ferro em mulheres menstruadas deve 

ser 6 a 9 mg/dia, ou seja, fora do que está recomendado pela RDA.  

Fonte: BODINSKI, L.H. Dietoterapia: princípios e prática. Editora: Atheneu. São Paulo, SP. 2006. 410p. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Transporte é considerado como absorção, mas difusão ativa não é considerada como absorção.  

Fonte: COSTA, N.M.B.; PELUZIO, M.C.G. Nutrição Básica e Metabolismo. Editora UFV. Viçosa, MG. 2008. 400p. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os alimentos de origem animal em geral são ricos em fenilalanina. A soja não é um alimento rico desse 

aminoácido. A base de consulta é muito antiga.  As fontes recentes demonstram que a soja não apresenta 

quantidade significativa desse aminoácido. 

Fonte: MENDONÇA, R.T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, 

dietas e gestão. Editora Rideel. São Paulo, SP. 2010. 448p. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As necessidades energéticas dos escolares são em torno de 90 kcal por peso corporal. A questão não aborda 

valores específicos, uma vez esse não era o foco da questão.  

Fonte: MENDONÇA, R.T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, 

dietas e gestão. Editora Rideel. São Paulo, SP. 2010. 448p 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os processos pelos quais os alimentos devem ser submetidos para que os idosos possam ingerir fazem com 

que ocorra perda de ferro durante o processamento. Outro fator que diminui a absorção de ferro nos idosos é 

mesmo o fator fisiológico e interação com outros nutrientes ingeridos ou não pelo idoso. Temos ainda a 

questão da interação dos medicamentos com o ferro, que diminuem muito a absorção do mesmo. Portanto, a 

questão está correta. 
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Fonte: MENDONÇA, R.T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, 

dietas e gestão. Editora Rideel. São Paulo, SP. 2010. 448p. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda as consequências metabólicas da obesidade. A Hipertensão arterial é uma consequência 

cardiovascular da obesidade e não uma consequência metabólica.  

Fonte: MENDONÇA, R.T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, 

dietas e gestão. Editora Rideel. São Paulo, SP. 2010. 448p. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo disponível para ser estudado abordou o tópico técnica e dietética (item 4). A questão foi elabora 

baseada nesse item, ou seja, está dentro do conteúdo proposto.  

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para fabricação da geleia, as frutas sofrem alguns processamentos para originar o produto final. Portanto, a 

mesma é considerada um produto processado. 

Fonte: PHILIPPI, S.T. Nutrição e Técnica e dietética. Editora Manole. Barueri, SP. 2006.403p. 

 

 

 

Cargo: Pedagogo 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 
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Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termoutilizado na questão “zona de desenvolvimento próximo” não está escrito incorretamente. 

Haja vista, que pode ser encontrado em importantesliteraturas  escrito de diferentes formas. 

“A grande inovação proposta por Vygotsky é a defesa de que não existe um úniconível de desenvolvimento, 

mas sim dois: o nível de desenvolvimento atual e nível de desenvolvimento próximo (no Brasil também são 

utilizadas as expressões potencial e proximal).”  

Fonte: 

 DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM: REFLEXÕESSOBRE SUAS RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA A 

PRÁTICA DOCENTE 

 Marisa Eugênia Melillo Meira 

 http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v5n2/a06v5n2.pdf,  

 

 
 

Cargo: Profissional de Educação Física 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e, portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v5n2/a06v5n2.pdf
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Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 16, I do Decreto nº 7.661/2011, dispõe ser de competência da Diretoria “administrar e dirigir os bens, 

serviços e negócios da EBSERH e decidir, por proposta dos responsáveis pelas respectivas áreas de 

coordenação, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória 

estabelecido pelo Conselho de Administração”. Observa-se que o texto utilizado na alternativa indicada pelo 

gabarito corresponde à literalidade na norma. A competência do Presidente, por sua vez, está prevista nos 

incisos do art. 18 da referida norma, o qual dispõe, dentre outras, a competência para “designar substitutos 

para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante 

redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento”. Importante destacar, por oportuno, 

que as competências da Diretoria Executiva não se confundem com as do presidente, já que, como disposto 

no art. 15, referida diretoria será composta pelo presidente e até seis diretores. Por fim, esclarece-se que o 

enunciado da questão refere-se expressamente ao “Presidente da EBSERH” e não ao “Presidente da 

República”. 

Fonte: Decreto nº 7.661/2011 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição 

Federal em 1988 – CF88, quando criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198). A Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, veio para regulamentar o SUS.  

Fonte: 

 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2011. (Pág 7) 

 BRASIL. Portal Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus. Acesso em: Maio/2014. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

Maio/2014. 

 
 
 
 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A descrição “Consiste, no atletismo, de um salto com impulsão em um só pé, uma passada e um salto, nessa 

ordem”, encontra-se correta e completa. Trata-se de uma descrição que constitui elementos para que seja 

identificado o tipo de salto em questão. Na elaboração dessa questão foi empregado o referencial teórico 

proveniente da Confederação Brasileira de Atletismo no Brasil. Desta forma torna-se improcedente a 

solicitação feita. Para consulta encontra-se abaixo a referencia na sua integra:  

Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Atletismo: regras oficiais de competição 2010-2011. São 

Paulo: Phorte, 2010, p.223. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A solicitação encontra-se destituída de fundamentação teórica no âmbito do lazer. Aqui se discute sobre uma 

atividade manual que se insere em um dos interesses culturais do lazer. Na elaboração dessa questão foi 

utilizado o referencial teórico que apresenta a maior credibilidade tanto no Brasil quanto no exterior ao se 

tratar de lazer que é Nelson Carvalho Marcellino. Recomendo uma revisita no referido referencial teórico: 

Fonte: MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. 4ª edição. Campinas, SP: Autores Associados, 

2006, p. 83. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão possui uma única resposta correta que é a letra D que traz a opção: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Desta forma torna-se improcedente a solicitação feita. 

Fonte: MARCELLINO, N. C. Politicas publicas de lazer. Campinas, SP: Alínea, 2008, p. 79-96 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão possui uma única resposta correta que se encontra expressa na letra B, cuja opção é Drible.  Na 

elaboração dessa questão foi empregado o referencial teórico proveniente da confederação brasileira de 

basquetebol. 

Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL – Regras oficiais de basquetebol. Rio de Janeiro: Sprint, 

2011, p.47. 

 

 
 

Cargo: Psicólogo - Área Hospitalar 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informação a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 
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apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes:  

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon, 2007. 

 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “das empresas jornalísticas” complementa, na oração em questão, o sentido da expressão que 

atua como predicativo do sujeito, “direito acessório”. O período em questão, excluído tal trecho, teria o seu 

sentido comprometido, uma vez que é necessário estabelecer “direito” de que/quem. 

O aferimento de se um termo tem função passiva/ativa na composição de um sintagma é algo extremamente 

subjetivo e muitos vez impossível de ser estabelecido, e configura como um “macete” à determinação de uma 

coisa ou outra e funciona apenas em casos de grande obviedade (tais como os exemplos apresentados pelas 

razões recursais). 
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Sacconi (2008, p. 390), diferentemente, adota um critério mais claro ao  afirmar que substantivos abstratos 

demandarão complemento nominal. Ora, um “direito” é algo extremamente abstrato, logo demanda um 

termo para complementá-lo. 

Cunha e Cintra (2007, p. 139) clareiam ainda mais essa relação ao afirmarem que “a palavra que tem o seu 

sentido completado ou integrado encerra uma ideia de relação e o complemento é o objeto dessa relação”. 

Exemplificando com o caso em questão, “as empresas jornalísticas” são o objeto do “direito integrante” em 

questão, a liberdade de imprensa. 

De toda forma, aquilo que é claramente dito pelas gramáticas de referência da Língua Portuguesa (tal como a 

de CUNHA E CINTRA, 2007; SACCONI, 2008) é que o complemento é algo necessário à compreensão de um 

termo de ordem nominal, ao passo que um adjunto tem valor, como o próprio nome sugere, adjuntivo, 

acessório e, reiterando, como a informação dada pela expressão é necessária à compreensão do período, “das 

empresas jornalísticas” é complemento nominal. Afinal, “liberdade de imprensa” não é um “direito acessório” 

da indústria farmacêutica, dos professores, dos médicos, etc.; é um direito acessório das empresas 

jornalísticas. 

Assim, E é mesmo a resposta correta. 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em A, a vírgula era necessária para separar o aposto “cláusulas pétreas da Constituição”. Em B, a ausência de 

vírgulas circunscrevendo as expressão “especialmente no Judiciário” causa problema de composição, uma vez 

que se trata de um termo deslocado que quebra uma sequência sintática (cf. SACCONI, 2008, p. 551). Em C, o 

uso de ponto final no lugar de vírgula antes de “sob” provoca a dissociação de um termo de sua oração. Da 

mesma forma, em E, os dois pontos não cabem no lugar da vírgula antes da expressão “no bojo”, bem como o 

ponto final quebra o período, separando uma oração subordinada de sua principal. 

Por outro lado, em D, a alteração do ponto final pelos dois pontos não acarreta erro ou problema de 

composição, uma vez que esse sinal (“:”) pode ser colocado “antes de um esclarecimento ou explicação de 

ideia anteriormente enunciada” (cf. SACCONI, 2008, p. 558). O fato de ser tabu explica, ou no mínimo 

comenta, por que “há enorme resistência do Judiciário em discutir o tema”. 

Fonte: 

 A prova  

 SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  
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Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao conteúdo programático: Razões especiais. 

t=2 minutos e 30 segundos=150segundos 

V=d/t 

V=12/150 

V=0,08m/s=8 cm/s 

V=velocidade da fêmea + velocidade do macho 

8=velocidade da fêmea+6 

Velocidade da fêmea=8-6=2 cm/s 

Resposta: A 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada está fundamentada teoricamente pela referência bibliográfica, utilizada para a 

elaboração desta.  Portanto, as afirmativas estão todas coerentes a ideia do autor, assim como foi 

mencionado. É importante ressaltar também que o enunciado traz a ideia da psicologia da saúde e não o 

reducionismo de “psicólogo atuando na área da saúde”.  

Fonte: STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005 p. 570.  

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assim como mencionadas e apontadas no gabarito, as afirmativas II e IV estão incorretas, pois Data do último 

consumo, desde que o paciente tenha entrado em abstinência e Velocidade ou tempo de consumo para cada 

dose, especificando os nomes das respectivas bebidas, não são fatores pertinentes nos aspectos que devem 

ser abordados em uma anamnese com dependentes químico. Ressaltando que os fatores corretos estão 

coerentes a bibliografia sugerida no concurso.  

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 

p. 587.  
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Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção E. 
A alternativa que deverá ser marcada é a letra E, pois ela afirma que: Melhorar a adesão ao tratamento e à 

instabilidade apresentada pelo paciente, fazendo com que o paciente promova uma estrutura (promovendo 

uma estrutura e não o paciente promoverá esta estrutura), nas quais as abordagens farmacológicas e outras 

intervenções relevantes possam ser mantidas. Neste sentido o gabarito deverá ser alterado de letra D para E. 

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 

p. 588,589 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as informações mencionadas em questão estão coerentes ao pensamento dos referidos autores. O 

enunciado da questão abordou corretamente a citação e não fez nenhuma alteração do que está exposto no 

livro. Em relação às alternativas, estas estão coerentes e o gabarito está correto. Neste sentido os dados estão 

corretos e dentro da ordem exposta no gabarito.  

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 

p. 588,589. 

 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dados referentes ao enunciado desta questão são equivalente a um ESTUDO DE CASO, este item está 

dentro do conteúdo programático do concurso. Sendo assim questão não apresenta nenhum item que a torna 

inválida.  

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 

p. 611.  

 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
Houve erro material no enunciado da questão, o que gerou dúvida quanto à resposta correta. Sendo assim 

todos os itens das afirmativas são verdadeiros, portanto fica alterado o gabarito da letra E para a letra B.  

Fonte: SIMONETTE, Alfredo. Manual de psicologia hospitalar: O mapa da doença. São Paulo: casa do psicólogo, 

2004 p. 29.  

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada foi fundamentada na obra de STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: 

Artmed, 2005 p. 439, um dos grandes autores na área da psicologia hospitalar. A psicologia da saúde é um dos 

itens do conteúdo programático do concurso, sendo este termo muito amplo e cabendo diversidades a seu 

respeito. O principal objetivo da questão foi trazer um dos elementos muito comum em torno da saúde, O 

texto no enunciado abordou relatos de pacientes que apresentam determinados sintomas muito comuns na 

atualidade. Considerando ainda que tais informações tornam-se pertinente na da psicologia da saúde, pois 

sugerem dados sobre a diversidade e vida saudável.  

Fonte: STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005 p. 439. 
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Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dados apresentados em questão estão fundamentados teoricamente pela obra citada, considerando ainda 

que: As relações humanas estão no conteúdo programático do concurso, contudo pensando a psicologia e as 

relações humanas torna-se importante associar este termo ao comportamento x personalidade, considerando 

que dentro da psicologia tais fatores inter-relacionam - se. 

Fonte: HOLTZ, Maria Luiza Marins. Seja bem sucedido nas relações humanas. MH assessoria empresarial: São 

Paulo, 2004 p.114.  

 

Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso (Programas em saúde 

mental: Entrevista inicial) A saúde mental na área hospitalar é um tema de grande importância, considerando 

que muito dos hospitais não estão capacitados a receberem esses pacientes com os devidos direitos que eles 

têm. Portanto a entrevista inicial é um processo importante e que o psicólogo não poderá deixar de realizar e 

considerar as regras cruciais, assim como foi demonstrado em questão. A obra citada: DALGALARRONDO, 

Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008 p. 69, 

apresenta uma gama de informações importantes na diversidade do contexto da saúde mental, portanto é 

válido ser usado para as diversidades.  

Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008 p. 69. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso (Programas em saúde 
mental). Dentro dos programas em saúde mental é relevante abordarmos uma das principais síndromes 
psicóticas que é a esquizofrenia. Certamente o psicólogo no momento de sua atuação vai se deparar com 
frequências com portadores desta síndrome. A obra citada: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e 
semiologia dos transtornos mentais apresenta uma gama de informações importantes na diversidade do 
contexto da saúde mental, portanto é valido ser usado para as diversidades.  
Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008 p. 328.  
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso (Programas em saúde 
mental: Entrevista inicial). A saúde mental na área hospitalar é um tema de grande importância, considerando 
que muito dos hospitais não estão capacitados a receberem esses pacientes com os devidos direitos que eles 
têm. Portanto a entrevista inicial é um processo importante e que o psicólogo não poderá deixar de realizar e 
considerar as regras cruciais, assim como foi demonstrado em questão, nas duas primeiras, sendo a terceira 
incorreta: III - Nos primeiros contatos com pacientes muito tímidos, ansiosos ou paranoides, deve-se fazer 
primeiro perguntas neutras, evitando durante a entrevista perguntas como; “qual o seu problema”, “por que 
foi trazido ao hospital”, “o que aconteceu para que você agredisse aos seus familiares”. Pois o correto seria 
Nos primeiros contatos com pacientes muito tímidos, ansiosos ou paranoides, deve-se fazer primeiro 
perguntas neutras, para apenas depois, gradativamente, começar a formular perguntas mais “quentes”.  
Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008 p. 69. 
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Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso (Programas em saúde 
mental). O enunciado da questão objetivou informar a partir da OMS a gravidade dos transtornos depressivos. 
Torna – se relevante este tema dentro da saúde mental considerando a sua incidência e gravidade. 
Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008 p. 307-312. 
 
 
 

Cargo: Psicólogo - Área Organizacional 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informações a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  

• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azu l(A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 
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   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as informações mencionadas em questão estão coerentes ao pensamento dos referidos autores. Em 

relação às alternativas, estas estão coerentes e o gabarito está correto. Neste sentido os dados estão corretos 

e dentro da ordem exposta no gabarito.  

Fonte: ZANELLI, José Carlos & Org. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004 p. 

305. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dados apresentado em questão estão todos coerentes a ideia do autor mencionado. Neste sentido esta 

questão não apresenta nenhum termo incorreto que possa prejudicar o seu entendimento, assim como a 

invalidade da mesma.  

Fonte: ZANELLI, José Carlos & Org. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004 p. 

222. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as informações mencionadas em questão estão coerentes ao pensamento dos referidos autores. Em 

relação às alternativas, estas estão coerentes e o gabarito está correto. Neste sentido os dados estão corretos 

e dentro da ordem exposta no gabarito.  

Fonte: Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Brasília, agosto de 2005. 

 
 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
"Às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça...” O uso de algumas expressões não é suficiente para 

descaracterizar a linguagem utilizada em todo o texto, a saber a formal. Portanto, a alternativa “C) informal, 

caracterizada pela simplicidade e objetividade próprias do discurso.” não pode ser considerada correta. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de textos: 

construindo competências e habilidades em leitura. 2 ed. São Paulo: Atual Editora, 2012.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) orientar o público-alvo a ter determinados comportamentos.” está correta, pois, de acordo 

com o enunciado da questão “O modo verbal apresentado em ‘Não perca a fé.’, ‘[...] continue procurando.’ e 

‘Não sossegue.’ é utilizado no discurso com o objetivo de” o modo verbal utilizado nos trechos destacados 
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denomina-se modo imperativo . O modo imperativo é empregado geralmente quando se tem a finalidade de 

exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. É o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do 

conselho, do convite.  A alternativa “D) sustentar os argumentos textuais que justificam seu posicionamento.” 

não pode ser considerada correta, pois, o enunciado aponta como objeto da questão o modo verbal, modo 

indicativo, cujo emprego foi exposto anteriormente.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A que considera correta apenas a 1ª afirmação não pode ser considerada correta, pois, a 2ª 

afirmação : II – “Que a verdade seja dita, eu nunca me formei na universidade.” também está correta de 

acordo com o enunciado da questão: “Através de marcas textuais é possível identificar referências ao público 

alvo do discurso proferido. Dentre os trechos abaixo, indique os que contribuem para que tal identificação 

seja feita.” A expressão “que contribuem” do enunciado não significa dizer que tais trechos destacados teriam 

que determinar o público alvo, mas apenas contribuem para sua identificação, ou seja, são pistas que 

constituem referências de que o palestrante está em uma universidade , discursando para um determinado 

público.  A 3ª afirmativa III – “Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida.” não pode ser 

considerada correta, pois, o pronome “vocês” não contribui na identificação de quem seria o interlocutor, 

apenas sabe-se que é mais de um (plural).  Considerando apenas o trecho destacado, não há como saber a 

referência está sendo feita a pessoas em uma universidade.  

Fonte: O próprio texto.    

 
Questão: 05 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso Prejudicado por não corresponder a questão ora mencionada. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) ‘E como a nossa vida é mesquinha’” não pode ser considerada correta, pois, a linguagem 
coloquial é aquela que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, caracteriza-se por 
construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. A palavra 
“mesquinha” classifica-se morfologicamente como adjetivo cujo significado indica avarento, débil, desditoso, 
insignificante; não sendo indicadora de elemento característico da linguagem coloquial. Deste modo, não há 
alternativa que atenda ao enunciado da questão. 
Fonte: 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 
interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. 3ª ed. Publifolha 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Os pronomes ‘te’ e ‘tua’ possuem o mesmo referente.” Apontada como correta pelo 

recorrente é também indicada como correta pelo gabarito oficial. 

Fonte: Gabarito oficial   
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) Ser demasiadamente ignorante.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 

enunciado da questão: “Indique uma causa apresentada relacionada a tais aspectos:” a alternativa deveria 

indicar uma causa, ou seja, motivo, razão por algum aspecto negativo apresentado. No poema, “morrer de 

cansaço” tem como causa “lutar por algum espaço”. Mas , a respeito da extrema ignorância” , de acordo com 

o texto, não é possível afirmar que seja causa de algo, o enunciador apenas declara que o astronauta está 

vendo como “nossa grande ignorância”. 

“Vendo como a Terra é pequenininha 

Como é grande a nossa ignorância 

E como a nossa vida é mesquinha 

A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço 

De tanto lutar por algum espaço” 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) introduzir um texto a partir de uma informação de caráter científico.” não pode ser 
considerada correta, pois, a pergunta no início do texto “Existe relação entre desigualdade social e 
tabagismo?” não apresenta uma informação, mas sim um questionamento. 
Fonte: 

 O próprio texto. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de textos: 
construindo competências e habilidades em leitura. 2 ed. São Paulo: Atual Editora, 2012. 

  

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Enunciado de acordo com o conteúdo programático exposto no edital. 

RESOLUÇÃO: 27 m = 2700cm 

Escala= 90 cm/2700cm = 1/30 

Fonte: Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 

Questão: 13 
Recurso Procedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem a questão ora mencionada. 

Fonte: Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está correta, sendo a letra c a resposta certa. 

C + T = 435; F + T = 270; C+F = 355. Tiramos que C= 435 – T e F = 270 – T, substituindo em C +F=355 teremos 

que 435 – T + 270 – T = 355, onde tiramos que T = 175, C=260 e F = 95 

Fonte: Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 
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Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão apresenta a opção correta como resposta.  

. = 4!/3!.(4-3)!  .  5!/3!.(5-3)!= 4.3!/3!.1! . 5.4.3!/3!.2 = 4.5.4/2=4.5.2=40 possibilidades 

Fonte: Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do art. 7º, I, b, da norma de regência, Constituem recursos da EBSERH as receitas decorrentes de 

alienação de bens e direitos, logo, incorreta a alternativa C, que exclui indevidamente tais receitas. 

Fonte: Decreto nº 7.661/2011 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O princípio do SUS que se refere à direção única em cada esfera de governo é, de acordo com o Art. 7º da Lei nº 

8.080/1990, a descentralização político-administrativa, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios 

e, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

Fonte: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: Maio/2014. 

 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Terceira Diretriz da Resolução CNS nº 453/2012, 25% dos membros dos Conselhos de Saúde 

são compostos por entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde. 

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Saúde – CNS. Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012. 

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Calendário Vacinal 2013 da Sociedade Brasileira de Pediatria, estão disponíveis duas vacinas 

contra o rotavírus: monovalente e pentavalente. A vacina Rotavírus monovalente deverá ser administrada em 

2 (duas) doses, seguindo os limites de faixa etária: primeira dose aos 2 meses (1 mês e 15 dias até no máximo 

3 meses e 15 dias) e a segunda dose aos 4 meses (3 meses e 15 dias até no máximo 7 meses e 29 dias). O 

intervalo mínimo entre as duas doses é de 4 semanas. A vacina Rotavírus pentavalente deverá ser 

administrada em três doses, aos 2, 4 e 6 meses. A primeira dose deverá ser administrada até no máximo 3 

meses e quinze dias e a terceira dose deverá ser administrada até no máximo 7 meses e 29 dias. O intervalo 

mínimo é de quatro semanas entre as doses. Atualmente está disponível pelo SUS (Sistema Único de Saúde) 

apenas a monovalente. A vacina rotavírus é encontrada no Programa Nacional de Imunização e é de 

fundamental importância conhecer os dois tipos desta. 

Fonte:  Calendário vacinal 2013 – Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de infectologia. Disponível 

em <http://www.sbp.com.br/pdfs/calendario_vacina_2013.pdf>. Acesso em 19 de maio de 2014. 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As queimaduras elétricas são lesões induzidas por calos, causando danos vasculares e musculares semelhantes 
aos provocados por lesões por esmagamento. Podem ser: 
Tipo I: Danos ao longo de caminho condutor, incluindo dano vascular e trombose. 
Tipo II: Danos decorrentes de arco de corrente elétrica de uma fonte de alta tensão, geralmente com um 
ferimento incisivo pequeno e um ferimento de saída grande. 
Tipo III: Combinação dos tipos I e II, acompanhado de queimadura superficial pela incandescência das roupas. 
Portando a alternativa A é a correta. 
Fonte: S.O.S. cuidados emergenciais / coordenação e tradução Renato L. Barbieri. – São Paulo: Rideel, 2002. 
 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as prioridades no cuidado imediato, o primeiro cuidado a ser feito é manter a via aérea, 

respiração e circulação do paciente; se necessário, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Em seguida 

desse-se proceder com o restante dos cuidados como: 

Se a RCP não for indicada, administre oxigênio e mantenha aberta a via aérea. Aspire se necessário e observe 

sinais de hipóxia. 

Imobilize a coluna cervical, se indicado. 

Administre bicarbonato de sódio para corrigir a acidose, conforme ordem médica. 

Se o paciente estiver hipotérmico, aqueça-o conforme necessário. 

Institua a monitorização cardíaca contínua. 

Insira sonda de Foley e monitorize o débito urinário. 

Insira sonda nasogástrica para remover a água ingerida. 

Se indicado, administre esteroides, como metilprednisolona, para combater o edema pulmonar. 

Administre antibióticos, conforme ordem médica. 

Se necessário, proceda à entubação endotraqueal e à ventilação mecânica com pressão expiratória final 

positiva. 

Fonte: S.O.S. cuidados emergenciais / coordenação e tradução Renato L. Barbieri. – São Paulo: Rideel, 2002. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com base em que em uma emergência seja necessário, no mínimo 3 profissionais (1 médico, 1 enfermeiro e 1 

técnico em enfermagem) e mais um (técnico em enfermagem) circulante, deve-se: 

Isolar a cama ou a maca do paciente com biombos se o quarto não for individual. Se tiver acompanhantes, 

solicitar para aguardar na sala de espera. 

Providenciar material, medicamento e aparelhos necessários à ressuscitação cardiopulmonar. No caso, colocar 

o carrinho de parada próximo ao leito da emergência, checar desfibrilador e material de intubação. 

Puncionar e fixar uma veia para administração de soluções e drogas. Colaborar na dissecção de veia ou 

passagem de Intracather. Este último é realizado quando não se consegue encontrar uma acesso venoso 

periférico com facilidade. E enquanto que este procedimento é realizado pode-se administrar algumas drogas 

pelo tubo. 

Após a manobra de ressuscitação, registrar na papeleta a hora da parada cardio-respiratoria, as manobras de 

ressuscitação e outras condutas terapêuticas utilizadas, as drogas aplicadas e o estado geral do paciente após 

a ressuscitação. Em muitas instituições ainda existem as papeletas/evolução juntamente com o prontuário do 
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cliente, onde se deve registar todos os procedimentos e cuidados realizados, incluindo o horário, assinatura e 

carimbo do profissional. 

Fonte: Enfermagem em emergências – Julia Ikeda Fortes. – São Paulo: EPU, 1986. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se fazer limpeza com soro fisiológico 0,9% no local da picada e no membro afetado, não se deve garrotear o 

membro afetado, pois prejudicará o atendimento posterior, deve-se manter o membro elevado, deve-se puncionar 

acesso venoso de grosso calibre e manter hidratação conforme orientação médica, deve-se ainda realizar compressa fria 

no local da picada.  

Fonte: Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-hospitalar APH à sala de emergência / 

Nívea Cristina Moreira Santos. – 4ª ed. Ver. E ampl. – São Paulo: Iátria, 2007. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Urgência é ocorrência imprevista de danos à saúde, em que não ocorre risco de morte onde o atendimento 

médico deve ser mediato. É considerado prioridade moderada de atendimento. Exemplo: dor torácica sem 

complicações respiratórias, sangramentos e ferimentos leves e moderados, alguns tipos de queimadura, 

fraturas sem sinais de choques ou outras lesões mais sérias, vômito e diarreia, acompanhados ou não por 

estado febril abaixo de 39%. 

Emergência é uma constatação médica de condições de danos à saúde, que implicam em risco de morte, 

exigindo tratamento médico imediato.  É considerado alta prioridade de atendimento. Exemplo: parada 

cardio-respiratória, politraumatismo em geral, ferimento por arma branca, dor torácica acompanhada de 

desconforto respiratório, hemorragias de alta intensidade, queimaduras extensas, perda do nível de 

consciência, intoxicações em geral, ferimento por arma de fogo, estados de choque, estado febril acima de 

40ºC, gestações em curso com complicações. 

Fonte: Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-hospitalar APH à sala de emergência / 

Nívea Cristina Moreira Santos. – 4ª ed. Ver. E ampl. – São Paulo: Iátria, 2007. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Feridas abertas de qualquer etiologia, FALSO, pois está contra-indicado para tal. 
Incisões e locais de inserção de drenos. VERDADEIRA. 
Manutenção da ferida úmida, FALSO pois no enunciado fala sobre cobertura seca, estaria correta se no 
enunciado estivesse curatico úmido 
Antissepsia de pele e mucosas e na inserção de cateteres vasculares, para prevenção de colonização. FALSO, 

pois, o SF 0,9% não tem atividade germicidade. 

Fonte: Feridas: fundamentos e atualizações em enfermagem / organizadores, Roberto Carlos Lyra da Silva, 
Nélia Maria Almeida de Figueiredo, Isabella Barbosa Meireles, - São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2007. 
 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas exceto a da alternativa E, pois a via que aceita grandes volumes de 

soluções na sua administração é a intravenosa. 

Fonte: Administração de medicamentos – 5 certos para segurança de seu paciente / [coordenadores 

Rosangela Jeronimo, Aline Cheregatti] São Paulo: Ridel, 2009.  
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está dentro do conteúdo programático – Código de ética em enfermagem – e a Resolução COFEN 

311/2007 aprova a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem.  

Fonte: Resolução COFEN-311/2007. Disponível  em <http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-

3112007_4345.html>. Acesso em 19 de junho de 2014. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São equipamentos utilizados na sala de operação: Aspirador de secreção elétrico, aspirador ultra-sônico, 

aparelho de anestesia, artroscópio, balão intra-aórtico, bisturi de argônio, bisturi elétrico ou eletrônico, bisturi 

elétrico/eletrônico com sistema REM, bisturi ultra-sônico, bomba de circulação extracorpórea, cardioversor ou 

desfibrilador, colchão de água para hiper e hipotermia, criogênico, facoemulsificador, foco cirurgico, fotofaro, 

histeroscópio, laser, laparoscópio, litotriptor, manta térmica, mesa de operação, microscópio eletrônico, 

monitor multiparamétrico, robótica, trepano/craniótomo e vitreófago.   

Fonte: Centro cirúrgico: Planejamento, Organização e Gestão / João Francisco Possari. – 4. Ed. Ver. – São 

Paulo: Iátria, 2009. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A recuperação da anestesia é um processo dinâmico que se inicia na sala de operação. Especialmente após 

cessar a administração de drogas anestésicas deve ocorrer progressivo retorno da consciência, paralelo à 

eliminação ou biotransformação dos agentes anestésicos. Portanto, trata-se do processo de recuperação da 

consciência, em consequência da regressão da anestesia. São 4 os estágios clínicos da regressão/recuperação 

da anestesia. 

1º estágio: o paciente responde a estimulo doloroso. 

2º estágio: ocorre abertura dos olhos ao comando verbal. 

3º estágio: o paciente responde a perguntas simples. 

4º estágio: o paciente apresenta boa orientação no tempo e no espaço. 

Fonte: Centro cirúrgico: Planejamento, Organização e Gestão / João Francisco Possari. – 4. Ed. Ver. – São 

Paulo: Iátria, 2009. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Paciente infectado, como exemplo com gangrena gasosa, não deve ser admitido na RPA. Nesse caso a 

recuperação deve ocorrer na própria sala de operação. 

Fonte: Centro cirúrgico: Planejamento, Organização e Gestão / João Francisco Possari. – 4. Ed. Ver. – São 

Paulo: Iátria, 2009. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Contínua: não há grandes oscilações diárias, mantém-se em um mesmo nível. 

Remitente: há oscilação diária. 

Intermitente: há elevações e quedas bruscas de temperatura, ou seja, a temperatura oscila. 

http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html
http://novo.portalcofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html
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Recorrente: manifesta-se geralmente às mesmas horas aparecendo e desaparecendo com intervalo de dias e 

semanas. 

Ondulante: alterna períodos de febre e sem febre. Esses períodos variam de dois a três dias; 

Fonte: Normas, rotinas e técnicas de enfermagem / Ana Letícia Carnevalli Motta. – São Paulo: Iátria, 2003. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a alternativa B, pois a na coleta de hemocultura deve-se colher o material no início do 

pico febril.  

Fonte: Normas, rotinas e técnicas de enfermagem / Ana Letícia Carnevalli Motta. – São Paulo: Iátria, 2003. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Mycobacterium leprae é o causador da hanseníase.  

Fonte: DIP: Doenças Infecciosas e Parasitárias – Sylvia Lemos Hinrichsen --Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 

 

 
 

Cargo: Técnico em Farmácia 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) ‘E como a nossa vida é mesquinha’” não pode ser considerada correta, pois, a linguagem 

coloquial é aquela que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, caracteriza-se por 

construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. A palavra 

“mesquinha” classifica-se morfologicamente como adjetivo cujo significado indica avarento, débil, desditoso, 

insignificante; não sendo indicadora de elemento característico da linguagem coloquial. Deste modo, não há 

alternativa que atenda ao enunciado da questão. 

 FONTE: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009 

Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. 3ª ed. Publifolha 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) Ser demasiadamente ignorante.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 

enunciado da questão: “Indique uma causa apresentada relacionada a tais aspectos:” a alternativa deveria 

indicar uma causa, ou seja, motivo, razão por algum aspecto negativo apresentado. No poema, “morrer de 

cansaço” tem como causa “lutar por algum espaço”. Mas , a respeito da extrema ignorância” , de acordo com 

o texto, não é possível afirmar que seja causa de algo, o enunciador apenas declara que o astronauta está 

vendo como “nossa grande ignorância”. 

“Vendo como a Terra é pequenininha 

Como é grande a nossa ignorância 

E como a nossa vida é mesquinha 

A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço 
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De tanto lutar por algum espaço” 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Várias são as referências mostrando que a pipeta é, em geral, considerado um instrumento de medida mais 

preciso do que a proveta. Portanto, gabarito está correto. 

Fonte: 

 BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E.; TIETZ, Norbert W. Tietz fundamentos de química 

clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Saunders: Elsevier, 2008. P. 24 

 POMBEIRO, Armando J. Latourrette O. Tecnicas e operações unitarias em quimica laboratorial. Lisboa: Fundação 

CalousteGulbenkian, 1983 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Coliformes termorresistente não é uma dosagem físico-química conforme previa o enunciado. O gabarito está 

correto. 

Fonte: Anderson de Oliveira Ferreira. Guia Prático da Farmácia Magistral, 4ª Edição, Vol.2. p.226. 

 
 
 

Cargo: Técnico em Laboratório de Patologia Clínica 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A que considera correta apenas a 1ª afirmação não pode ser considerada correta, pois, a 2ª 

afirmação : II – “Que a verdade seja dita, eu nunca me formei na universidade.” também está correta de 

acordo com o enunciado da questão: “Através de marcas textuais é possível identificar referências ao público 

alvo do discurso proferido. Dentre os trechos abaixo, indique os que contribuem para que tal identificação 

seja feita.” A expressão “que contribuem” do enunciado não significa dizer que tais trechos destacados teriam 

que determinar o público alvo, mas apenas contribuem para sua identificação, ou seja, são pistas que 

constituem referências de que o palestrante está em uma universidade , discursando para um determinado 

público.  A 3ª afirmativa III – “Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida.” não pode ser 

considerada correta, pois, o pronome “vocês” não contribui na identificação de quem seria o interlocutor, 

apenas sabe-se que é mais de um (plural).  Considerando apenas o trecho destacado, não há como saber a 

referência está sendo feita a pessoas em uma universidade.  

Fonte: O próprio texto.    

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) ‘E como a nossa vida é mesquinha’” não pode ser considerada correta, pois, a linguagem 

coloquial é aquela que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, caracteriza-se por 

construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. A palavra 

“mesquinha” classifica-se morfologicamente como adjetivo cujo significado indica avarento, débil, desditoso, 

insignificante; não sendo indicadora de elemento característico da linguagem coloquial. Deste modo, não há 
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alternativa que atenda ao enunciado da questão. 

 Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009 

Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. 3ª ed. Publifolha 

 
 
 

Cargo: Técnico em Óptica 
 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “D) ‘E como a nossa vida é mesquinha’” não pode ser considerada correta, pois, a linguagem 

coloquial é aquela que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, caracteriza-se por 

construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. A palavra 

“mesquinha” classifica-se morfologicamente como adjetivo cujo significado indica avarento, débil, desditoso, 

insignificante; não sendo indicadora de elemento característico da linguagem coloquial. Deste modo, não há 

alternativa que atenda ao enunciado da questão. 

 Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009 

Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. 3ª ed. Publifolha 

 
Questão: 43 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção D. 
As razões recursais procedem, visto que o valor da ságita de uma lente para R = 530 mm e diâmetro de 60 mm 

é de 0,85 mm, resposta presente na alternativa D, e não C conforme indicado no gabarito. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pupila NÃO corresponde a uma “estrutura muscular responsável pelo controle da luz que chegará à retina”, 

definição sugerida pelo Candidato em seu recurso como a resposta correta. A pupila corresponde a uma 

“abertura no centro da íris”, definição esta justificada por incontáveis referências, como as três clássicas 

listadas abaixo. Inclusive, a estrutura muscular citada é a própria íris, e não a pupila. O próprio link da 

Wikipédia fornecido pelo Candidato define que a pupila “é um orifício de diâmetro regulável... localizado no 

centro da íris”, e não “uma estrutura muscular”, conforme descrito 

Fontes: 

 Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Gray. Anatomia. 37. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1995. p.1120. 

 Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. p.570. 

 Belford Jr R, Bonomo PP. Oftalmologia e Clínica Médica. São Paulo: Roca, 1983. p. 3-4 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pupila 
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Cargo: Técnico em Radiologia 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
"Às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça...” O uso de algumas expressões não é suficiente para 

descaracterizar a linguagem utilizada em todo o texto, a saber a formal. Portanto, a alternativa “C) informal, 

caracterizada pela simplicidade e objetividade próprias do discurso.” não pode ser considerada correta. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de textos: 

construindo competências e habilidades em leitura. 2 ed. São Paulo: Atual Editora, 2012.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A alternativa “C) orientar o público-alvo a ter determinados comportamentos.” está correta, pois, de acordo 

com o enunciado da questão “O modo verbal apresentado em ‘Não perca a fé.’, ‘[...] continue procurando.’ e 

‘Não sossegue.’ é utilizado no discurso com o objetivo de” o modo verbal utilizado nos trechos destacados 

denomina-se modo imperativo . O modo imperativo é empregado geralmente quando se tem a finalidade de 

exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. É o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do 

conselho, do convite.  A alternativa “D) sustentar os argumentos textuais que justificam seu posicionamento.” 

não pode ser considerada correta, pois, o enunciado aponta como objeto da questão o modo verbal, modo 

indicativo, cujo emprego foi exposto anteriormente.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A que considera correta apenas a 1ª afirmação não pode ser considerada correta, pois, a 2ª 

afirmação : II – “Que a verdade seja dita, eu nunca me formei na universidade.” também está correta de 

acordo com o enunciado da questão: “Através de marcas textuais é possível identificar referências ao público 

alvo do discurso proferido. Dentre os trechos abaixo, indique os que contribuem para que tal identificação 

seja feita.” A expressão “que contribuem” do enunciado não significa dizer que tais trechos destacados teriam 

que determinar o público alvo, mas apenas contribuem para sua identificação, ou seja, são pistas que 

constituem referências de que o palestrante está em uma universidade , discursando para um determinado 

público.  A 3ª afirmativa III – “Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida.” não pode ser 

considerada correta, pois, o pronome “vocês” não contribui na identificação de quem seria o interlocutor, 

apenas sabe-se que é mais de um (plural).  Considerando apenas o trecho destacado, não há como saber a 

referência está sendo feita a pessoas em uma universidade.  

Fonte: O próprio texto.    

 
Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa “D) ‘E como a nossa vida é mesquinha’” não pode ser considerada correta, pois, a linguagem 

coloquial é aquela que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, caracteriza-se por 

construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. A palavra 
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“mesquinha” classifica-se morfologicamente como adjetivo cujo significado indica avarento, débil, desditoso, 

insignificante; não sendo indicadora de elemento característico da linguagem coloquial. Deste modo, não há 

alternativa que atenda ao enunciado da questão. 

 Fonte: 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e 

interação. Ensino Médio. Integrado. Conforme nova ortografia. 3 ed. São Paulo: Atual, 2009 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. 3ª ed. Publifolha 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) Ser demasiadamente ignorante.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 
enunciado da questão: “Indique uma causa apresentada relacionada a tais aspectos:” a alternativa deveria 
indicar uma causa, ou seja, motivo, razão por algum aspecto negativo apresentado. No poema, “morrer de 
cansaço” tem como causa “lutar por algum espaço”. Mas , a respeito da extrema ignorância” , de acordo com 
o texto, não é possível afirmar que seja causa de algo, o enunciador apenas declara que o astronauta está 
vendo como “nossa grande ignorância”. 
“Vendo como a Terra é pequenininha 
Como é grande a nossa ignorância 
E como a nossa vida é mesquinha 
A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço 
De tanto lutar por algum espaço” 
Fonte: O próprio texto 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa impugnada reprisa o texto previsto no art. 8º, V da lei de regência, sendo correta portanto. 

Fonte: Lei nº 12.550/2011 

 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O valor mínimo de 0,5 milímetros de chumbo é o estipulado pela portaria 453__mais de 0,5 mm continuaria 

de acordo com a norma. 

Fonte: Portaria 453 

 

Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A autoridade responsável como diz no enunciado designada para fiscalização pela própria portaria 453 é a 

vigilância sanitária um órgão do ministério da saúde, porém é a vigilância que vai em loco e faz as 

recomendações para o cumprimento da mesma. 

Fonte: Portaria 453. 

 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O elemento químico mais utilizado como contraste em ressonância é o gadolineo, o iodo não é utilizado em 

RM e sim em RAIO-X assim como tomografia. 

Fonte: Bontrager. 
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Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Das incidências em questão a alternativa correta é A, em PA com flexão ULNAR como consta na bibliografia e 

experiência profissional. 

Fonte: Bontrager 

 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em todas as respostas inclui as vértebras cervicais as quais não são visualizadas no método de FERGUSON, 
apenas a alternativa D inclui Torácicas e Lombares as quais são melhores visualizadas e suas depressões. 
Fonte: Bontrager, 326. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O PITCH é a razão entre a velocidade da mesa de exame e a colimação do feixe, isto é o PITCH influencia em 

vários os aspectos do exame inclusive na rotação do GANTRY, porém o PITCH é a razão entre as variantes 

acima descrita. 

Fonte: Bontrager 

 

Questão: 44 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Como alegado no recurso, o correto é processo coracóide e não coronóide, portanto a questão foi anulada. 
 
 
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após breve introdução ao tema do artigo, o autor, no sétimo parágrafo, comenta que “Jogaram todas as 

atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não jornalísticas, tornando-as 

imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação indicativa”. Para provar tal 

afirmação, o autor apresenta fatos que possam sustentá-la nos parágrafos seguintes: 

o oitavo parágrafo: menção aos artigos desmoralizadores do colunista Arthur Xexéo que atacavam um 

pedido de esclarecimento judicial; 

o nono parágrafo: menção à posição da revista Veja em relação à falsa reportagem do apresentador; 

o décimo parágrafo: menção à reação da Rede Globo de Televisão à tentativa de definição de uma 

classificação etária para programas televisivos; 

o décimo primeiro parágrafo: menção à postura da justiça ante ações que supostamente feriam a 

liberdade de imprensa, dando sempre ganho de causa aos meios de imprensa. 

O pedido de esclarecimento de uma procuradora da República sobre conceitos equivocados vinculados à ideia 

de educação, no entanto, não são parte da sustentação da a posição enunciada no excerto presente no 



 

128 

 

comando da questão. Tal pedido de esclarecimento em si não o sustenta, o que sustenta tal posição é a 

reação do colunista Arthur Xexéo ante tal pedido. 

Observa-se que o fato de o conteúdo do décimo parágrafo – “Em todos os casos, a Justiça derrubou as ações 

em nome da liberdade de imprensa.” – não possuir uma vírgula antecedendo a expressão “em nome” não 

torna tal enunciado dúbio. O adjunto adverbial “em nome da liberdade de imprensa” está em sua posição 

canônica e uma vírgula lhe é opcional. Com vírgula ou sem vírgula, está claramente enunciado que a justiça 

(enquanto instituição) sempre favoreceu  os meios de comunicação convencionais (jornais, revistas, televisão) 

em nome de uma suposta liberdade de imprensa. Isso claramente contribui com a sustentação da afirmação 

de que “Jogaram todas as atividades de mídia debaixo da proteção da liberdade de imprensa, mesmo as não 

jornalísticas, tornando-as imunes a qualquer forma de controle seja de costumes seja da mera classificação 

indicativa”. 

Diante disso, E, de fato, é a resposta à questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Alterada para opção B. 
Embora a expressão destacada no trecho recortado no enunciado da questão atue, canonicamente, na Língua 

Portuguesa como uma conjunção comparativa, no caso em questão, a ideia que veicula é de adição, pois 

acresce uma nova informações a uma relação apresentada anteriormente no texto (no caso, na oração 

anterior). 

Como bem observou uma das razões recursais, o fato de “a primeira oração estar no superlativo (“As rádios 

comunitárias eram a expressão mais autêntica”) faz com que “a segunda não possa ser comparativa, pois 

apenas uma ou outra seria a mais autêntica”. Assim, diante do enunciado superlativo da primeira oração, é 

reforçada a ideia de adição, em detrimento da comparação. 

Dessa forma, a resposta correta passa a ser B (aditiva) e não mais E (comparativa). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. (pp. 579-590) 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 
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Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alegações de que haveria problemas no julgamento, preliminarmente apresentado, dos itens II e IV e que 

provocariam a ausência de resposta correta não procedem. 

O trecho recortado pelo item II possui enquadra dois períodos simples: (i) “Os grupos de mídia trabalham com 

jornalismo, entretenimento e marketing.” e (ii) “E têm interesses comerciais próprios de uma empresa 

privada.”. A expressão “os grupos jornalísticos” é sujeito do verbo “trabalhar”, do primeiro período, e atua 

como sujeito, recuperado textualmente, do verbo “ter”, no segundo período. 

Tal como mostram Cunha e Cintra (2007, p. 399), a forma “tem” indica que o verbo “ter” liga-se a um sujeito 

que suscita a terceira pessoa do singular e “têm”, que se liga a um sujeito da terceira pessoa do plural (ambos 

do tempo presente do modo indicativo). Assim, ao se alterar o número do sujeito da primeira oração, é 

patente que todas as outras formas que concordam com ele deve ser alterada. Um exemplo análogo como A 

título de exemplo, um minitexto do tipo “Eles desceram a montanha. Depois, nadou com os golfinhos.” possui 

um grave erro de concordância que afeta diretamente a sua coesão. Logo, II é de fato correta: “a alteração no 

número do sujeito da primeira oração demandaria a alteração na forma do verbo da segunda oração.” 

Já no trecho recortado em IV, a expressão “responsável por inúmeras distorções” é um aposto explicativa do 

termo “setor”, assim a alteração no número desse termo acarretaria uma óbvia alteração no trecho: 

“responsável” deveria ser alterado para “responsáveis”, uma vez que tal termo qualifica “o setor”, e os 

adjetivos devem concordar com os substantivos que modificam. É por isso que se diz “homens responsáveis” e 

não “homens responsável”. 

Assim, diante daquilo que fora exposto, a resposta correta à questão é, de fato, B (II e III). 

Fontes: 

 O próprio texto  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 

2007. 

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere ao seguinte conteúdo programático: Lógica dedutiva, argumentativa. 

Afirmativas apresentadas: 

• 1- a ruiva tem olhos verdes;  

• 2- loira não tem olhos verdes;  
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• 3- a morena não tem olhos azuis.  

Deve-se atentar, conforme indicado no enunciado que apenas uma das afirmativas é verdadeira e portanto as 

outras duas são falsas. Inicialmente não se sabe qual das afirmativas é verdadeira. 

Considerando: verde(V); castanho(C); azul (A) 

Analisando-se todas as situações possíveis: 

Ruiva     Loira Morena      Afirmativas apresentadas 

   V            C          A                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)   3(Falsa) 

   V            A          C                1(Verdadeira)   2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   C            V          A                1(Falsa)              2(Falsa)               3(Falsa) 

   C            A          V                1(Falsa)              2(Verdadeira)    3(Verdadeira) 

   A            V          C                1(Falsa)               2(Falsa)              3(Verdadeira)   (OK) 

   A            C          V                1(Falsa)                2(Verdadeira)  3(Verdadeira) 

Assim a morena tem olhos castanhos e a ruiva tem olhos azuis. 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diagonal do quadrado menor é igual ao dobro do raio da circunferência. 

d=2.r=2.3=6cm 

d2=l2+l2 

62=2l2 

36=2l2 

l2=18 cm2 (área do quadrado menor) 

O quadrado maior tem lado igual ao dobro do raio da circunferência. 

L=2.3=6 cm 

A área em negrito nos 4 cantos da figura é igual à diferença entre a área do quadrado maior e a área do 

círculo: 

A4cantos=L2-  =62 -3,14.32=36-28,26=7,74cm2 

Área em negrito= Área do quadrado menor + área dos 4 cantos. 

A=18+7,74=25,74cm2 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números que substituem corretamente as interrogações na figura abaixo é igual a:  

 
36 é múltiplo de 9  36=4.9 Assim a interrogação acima do número 9 é 4. 

4.7=28 Assim 28 é o valor da interrogação no triângulo acima do número 7. 

42 é múltiplo de 7  42=7.6 Assim a interrogação abaixo do número 7 é 6. 

9.6=54 Assim 54 é o valor da interrogação no triângulo abaixo do número 9. 

Assim as interrogações são: 4,28,6 e 54 

4+28+6+54=92 

Resposta: D 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a redação atual da Lei nº 8.080/90, Art. 19-Q - § 1o, a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação 

de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na 

área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

Fonte: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: Maio/2014. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão referida foi extraída textualmente de livro (vide bibliografia), porém esta não foi devidamente 

citada no enunciado para exigir resposta precisa e especificamente do candidato. 

A partir dos argumentos utilizados nos recursos sobre esta questão, principalmente o que afirma que a 

resposta do gabarito restringe o diagnóstico e intervenção do Terapeuta Ocupacional apenas às atividades da 

vida diária, considera-se possível sua anulação. 

Fonte: Reabilitação Neurológica / [editado por] Darcy Umphred com editors de seção Gordon U. Burton, 

Rolando T. Lazaro, Margaret L. Roller; Tradução Fernando Diniz Mundim. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

(Pagina 35 do primeiro capítulo.) 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A citação feita no enunciado está presente no artigo científico. A TERAPIA OCUPACIONAL NA PREVEN ÃO E 

NO TRATAMENTO DE COMPLICA  ES DECORRENTES DA IMOBILI A ÃO NO LEITO (Cazeiro; Peres. Cadernos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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de  erapia  cupacional da  FSCar, São Carlos,  ai  go  010, v. 18, n. , p. 1 9-167. Disponível em: 

http://www.cadernosdeto.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/351/282) e não naquele indicado no 

recurso. 

No artigo que originou a questão, a afirmação que compõem o enunciado é resultado da análise e citação dos 

autores presentes no enunciado. Mesmo que o candidato se atentasse aos nomes que aparecem no 

enunciado isso não prejudicaria o seu desempenho, pois os mesmos sustentam a afirmação assim como 

diversos autores. 

Fonte: Cazeiro; Peres. A TERAPIA OCUPACIONAL NA PREVEN ÃO E NO TRATAMENTO DE COMPLICA  ES 

DECORRENTES DA IMOBILI A ÃO NO LEITO.  Cadernos de  erapia  cupacional da  FSCar, São Carlos, 

Mai/Ago 2010, v. 18, n.2, p. 149-167. Disponível em: 

http://www.cadernosdeto.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/351/282.  

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o autor Lundy-Ekman, Laurie, no livro Neurociência: Fundamentos para Reabilitação: “O sistema 

nervoso pode ser dividido em quatro regiões: as regiões periférica, medular espinal, do tronco encefálico e 

cerebelar e cerebral.” As principais DIVIS ES do tronco encefálico são o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. 

Os argumentos improcedem, visto que a alternativa a ser marcada no gabarito, por ser incorreta, é a letra D, 

pois estas não são regiões do sistema nervoso e sim partes da região do tronco encefálico.  

Fonte: Lundy-Ekman, Laurie. Neurociência: Fundamentos para Reabilitação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

Disponível em: http://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=s8KgA45Rn38C&oi=fnd&pg=PR16&dq=reabilitação+neurologica+livro&ots=6wAAhr4eUQ&sig=FYb

xQvLjC9MV8jq_TttPxEXPaqI#v=onepage&q&f=false. Pag. 4 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a Portaria do Ministerio da Saúde Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 201, que expressa:  

“Considerando a consolidação da estratégia saúde da família como forma prioritária para reorganização da 

atenção básica no Brasil e que a experiência acumulada em todos os entes federados demonstra a 

necessidade de adequação de suas normas.” 

A Estratégia Saúde da Família inquestionavelmente é parte básica e fundamental da Saúde Pública, relacionar 

este programa à Terapia Ocupacional faz parte do conhecimento que o terapeuta ocupacional deve ter 

referente à Saúde Pública. 

Fonte: BRASIL, PORTARIA Nº 2.488. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html 

Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os argumentos procedem ao defender que a alternativa E também pode estar correta pelo termo 

DEFORMIDADE, que pode corresponder à definição exposta nestas defesas. 

Fonte: Rodrigues; Cavalcanti; Galvão. Órtese e Protese. Terapia Ocupacional: Fundamentação e Prática. 2007 

 
 
 
 
 

http://www.cadernosdeto.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/351/282
http://www.cadernosdeto.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/351/282
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=s8KgA45Rn38C&oi=fnd&pg=PR16&dq=reabilitação+neurologica+livro&ots=6wAAhr4eUQ&sig=FYbxQvLjC9MV8jq_TttPxEXPaqI#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=s8KgA45Rn38C&oi=fnd&pg=PR16&dq=reabilitação+neurologica+livro&ots=6wAAhr4eUQ&sig=FYbxQvLjC9MV8jq_TttPxEXPaqI#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=s8KgA45Rn38C&oi=fnd&pg=PR16&dq=reabilitação+neurologica+livro&ots=6wAAhr4eUQ&sig=FYbxQvLjC9MV8jq_TttPxEXPaqI#v=onepage&q&f=false
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Questão: 36 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão contém quatro questões certas, pois o objetivo era que o candidato assinalasse a alternativa 

INCORRETA (letra B), porém na prova o comando solicita a resposta correta. 

Fonte: Oliveira, Melo, Lopez e Monteiro. CONVERSANDO SOBRE ÓRTESES: UMA INTERVENÇÃO ILUSTRATIVA E 

DIDÁTICA SOBRE ORIENTAÇÕES E CUIDADOS. X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI 

Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba. DISPONIVEL EM: 

http://www.inicepg.univap.br/cd/inic_2006/inic/inic/03/inic000069.ok.doc 

 

 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Os recursos procedem, mesmo não constando na bibliografia referente ao enunciado, o trabalho 

muldisciplinar (letra B), também faz parte do trabalho do NASF, como indicado em outras bibliografias. 

Fonte: CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTERIO DE SAUDE. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério de Saúde, 2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado refere-se ao conteúdo sobre Saúde Pública (Atenção Básica / NASF), vinculado com as ações de 

reabilitação, área em que o terapeuta ocupacional é atuante. 

Fonte: Anexo I. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n 154/2008. NASF. Disponivel em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os autores Robert, Stuart, Glen, no Tratado de Psiquiatria Clínica, afirmam que “O conteúdo, a variação e o 

manejo da expressão emocional constituem uma área sintomática de foco para a avaliação de psicopatologias 

e são importantes no diagnóstico diferencial de vários transtornos psiquiátricos. Os principais afetos de 

interesse são ansiedade, depressão, agressão e exaltação.” 

Portanto deve-se entender no enunciado que CATATONIA não é afeto de interesse na avaliação de 

psicopatologias, e no sentido de afetos como o autor se refere, ansiedade e depressão sim representam (estes 

são considerados também sintomas de diferentes diagnósticos psicopatológicos). 

Fonte: Robert, Stuart, Glen. Tratado de Psiquiatria Clínica. Quinta edicação. Artmed. São Paulo, 2012. 

Disponível em: http://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=rwDnD_urM_4C&oi=fnd&pg=PR5&dq=psiquiatria&ots=0Ki8SCXDGx&sig=0NBd6sgCKxx4i7NbXY0F-

tRppbc#v=onepage&q=psiquiatria&f=false 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
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http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=rwDnD_urM_4C&oi=fnd&pg=PR5&dq=psiquiatria&ots=0Ki8SCXDGx&sig=0NBd6sgCKxx4i7NbXY0F-tRppbc#v=onepage&q=psiquiatria&f=false


 

134 

 

Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo  aslavky (2002): “Os riscos com as quedas freq entes incluem os perigos ambientais, perigos com o 

modo de andar, perturbações de equilíbrio e uso de drogas hipnóticas, sedativa e muitas outras constituindo a 

polifarmácia (quadro III) que aumentam os riscos de quedas”. 

Neste contexto, modo de andar e marcha tem o mesmo significado. 

Fonte: Zaslavsky, Gus. Idoso, doenças cardíacas e comorbidades. Arq Bras Cardiol, volume 79 (no 6), 635-9, 

2002. Diponível em: http://www.scielo.br/pdf/abc/v79n6/13766.pdf 

 
Questão: 47 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso apresentado demonstra assertividade, defendo a idéia de que cansaço e gasto energético, assim 

como exercício e AVD’s, preenchem as lacunas de forma satisfatória. Dentro do contexto as palavras tem 

consequência válida nas duas alternativas.  

Fonte: Velloso, Jardim. Funcionalidade do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica e técnicas de 

conservação de energia. J Bras Pneumol. 2006;32(6):580-6. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v32n6/a17v32n6.pdf 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

 

29 de maio de 2014 

 

 

 

IDECAN 


