PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-Estao da
Paraíba e a CONTEMAX CONSULTORIA, no uso das atribuições que a cada um compete, torna público o resumo
do julgamento de recursos, na forma abaixo:

INSC.

NOME

CARGO

QUESTÃO
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Kívia Gabriella Gomes Muniz

Odontólogo

01

234

Kívia Gabriella Gomes Muniz

Odontólogo

14

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO

RESULTADO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, pois o autor deixa claro que ao
pousar os óculos sobre a mesa, está realizando duas
atividades: em alguns momentos ele interrompe a leitura de
coisas alheias (“leitura de coisas feitas”) em outros a
criação de suas próprias obras (“leitura de minhas próprias
obras”), não excluindo que ele esteja realizando duas
atividades, ou seja, a letra a) está correta. A ÚNICA
alternativa incorreta é a letra e), pois o autor não
consegue explicar a necessidade de recriar as coisas da
vida, para ele essa necessidade é um “eterno mistério”, um
“enigma”. Diante da “insolubilidade da coisa”, o autor
resolve passar o problema para o leitor.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de
igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da
prova julga o argumento apresentado no recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato,
mantendo o gabarito preliminar divulgado.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
defere a questão supra, pois a questão apresenta duas
alternativas (A e C) que podem ser consideradas corretas.
O ponto relativo à questão anulada será atribuído a todos

Indeferido
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Questão
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a
todos
os
candidatos de todos os
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Tavares
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Sousa Enfermeiro

os candidatos presentes à prova, independentemente de
formulação de recurso.
Portanto, o recurso apresentado pela candidata em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

cargos de nível superior,
independentemente
de
interposição de recurso.
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Deferido
Anulada
Deferido

Alternativa Correta letra B
Questão ANULADA.
Alternativa Correta letra B

22

Deferido

Alternativa Correta letra A

25

Deferido

Questão ANULADA.

29

Deferido

Questão ANULADA.

33

Deferido

Alternativa Correta letra E

40

Deferido

Questão ANULADA.

37

Deferido

Questão ANULADA.

36

Deferido

Alternativa Correta letra E

19

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
defere provimento alterando a questão supra da alternativa
(e) para alternativa (a) F – V – V.
Atualmente, no Brasil, a vacina é oferecida pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) a meninas de 9 a 13 anos de idade,

Deferido.
Alternativa correta é a
letra A.

em duas doses, sendo incorreta a primeira afirmativa. Os
demais itens estão corretos quando afirma que é a
primeira vez que a população tem acesso gratuito a uma
vacina que protege contra câncer; e quando afirmar-se que
o HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele
ou mucosas infectadas por meio da relação sexual e que
também pode ser transmitido de mãe para filho no parto.
Portanto, o recurso apresentado pela candidata em
epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de
igual teor.
Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/ e nota informativa n
149
de
2015/CGPNI/DEVIT/MS,
Disponível
em
http://www.cvpvacinas.com.br/pdf/nota_informativa_149.pdf.

34
327
327

Anna Mikaelly de Sousa Enfermeiro
Tavares
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Anulada

Questão ANULADA.

A via de administração é a maneira como o Alternativa Correta letra A
medicamento entra em contato com o organismo; é sua
porta de entrada.Para conhecer um pouco mais as vias
de administração, podemos dividi-las em dois grandes
grupos: a via enteral e a parenteral. A fim de
identificá-las melhor, basta verificar o significado das
palavras: Enteral vem do grego enteron (intestino): são
as vias oral, sublingual e retal. Parenteral vem de para
(ao lado). Ou seja, são as vias intravenosa,
intramuscular, subcutânea, respiratória e tópica, entre
outras.
A via intravenosa permite que os efeitos dos
medicamentos sejam obtidos mais rapidamente. Além
disso, é possível administrar um grande volume de
determinada medicação, lentamente e de algumas
substancias que são irritantes, devidamente diluídas. É
muito usada na rotina veterinária, mas tem algumas
desvantagens como o risco.

Condutor
Socorrista
Djane de Lacerda Guedes Psicólogo
Silva
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Francisca Regane Barbosa

21

Deferido.

Alternativa Correta letra C
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(Segundo Potter 2010, o termo polaciúria refere-se ao Alternativa Correta letra E
aumento da frequência urinária com diminuição do
volume).
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Ierly de Sousa Pires

Prefeitura Municipal d e Aguiar/PB, 19 de abril de 2016.

A COMISSÃO

