ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2016

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB e a CONTEMAX
CONSULTORIA, no uso das atribuições que a cada um compete, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS
interpostos em face dos gabaritos preliminares, na forma abaixo:
1

O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados conforme Edital, bem como aquele que não apresentou fundamentação e embasamento, ou aquele
que não atendeu às instruções constantes do "link" Recursos na página específica do Concurso Público, não foram sequer conhecidos/apreciados.
2

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

LÍNGUA PORTUGUESA
I – NÍVEL MÉDIO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

1151

Francisca Pessoa De
Abreu
&
Outros

Técnico De
Enfermagem

Impugnação ao
gabarito da
questão 01

INDEFERIDO

1054

Francarlos Guimarães
Rodrigues
&
Outros

Técnico De
Laboratório

Impugnação ao
gabarito da
questão 05

INDEFERIDO

1959

Josilda Cunha Lacerda
&
Outros

Auxiliar De
Consultório
Dentário

Impugnação ao
gabarito da
questão 9

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado.
O texto é claro e a alternativa condizente com a resposta é
a letra do gabarito. Entende-se, portanto, que houve má
interpretação da candidata.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado.
Houve má interpretação do candidato, haja vista que,
segundo a gramática normativa a junção da sílaba “ en” é
um dígrafo nasal; logo conta-se como um fonema, conforme
exemplo: a/u/m/en/t/o
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado.
Houve má interpretação do candidato, haja vista que, o
próprio recurso do candidato já o responde, pois a palavra
“que” pode ser substituída pelo pronome relativo “qual”,
sendo este classificado como pronome relativo.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor

PARA

INALTERADO

INALTERADO

INALTERADO

2345

Mailson Leite Soares
&
Outros

Motorista

Impugnação ao
gabarito da
questão 10

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito ,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado.
A questão foi mal interpretada pelo candidato, pois há no
enunciado dois verbos e cada verbo necessita de um
sujeito, mesmo que esteja em um período composto. O
sujeito do verbo “verás” é “tu”, no enunciado oculto. O
sujeito do verbo “foge” é “ um filho teu”. Sendo assim, o
gabarito não pode ser alterado.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

INALTERADO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA

I – NÍVEL SUPERIOR

INSC.

CANDIDATO

CARGO

DE

PARA

462

Célio Da Rocha
Bonfim
&
Outros

Enfermeiro

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 01

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado.
A questão foi mal interpretada pelo candidato, pois de
acordo com a gramática normativa o verbo “sair” é
intransitivo exigindo uma circunstância de lugar. O mesmo
ocorre com o verbo assistir no sentido de morar.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

INALTERADO

572

Damiana Leandro De
Sousa
&
Outros

Assistente Social

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 02

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado.
A questão foi mal interpretada pelo candidato, pois de
acordo com a gramática normativa não se separa o sujeito
do predicado por vírgulas. A classificação sintática do termo
em questão é “vocativo”.

INALTERADO

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.
572

Damiana Leandro De
Sousa
&
Outros

Assistente Social

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 04

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito ,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado.
A questão foi mal interpretada pelo candidato, pois de
acordo com a gramática normativo verbo “resolver” é
transitivo direto; logo não exige preposição.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

INALTERADO

1547

Jailson Lopes De
Souza
&
Outros

Advogado.

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 05

INDEFERIDO

INALTERADO

70

Aleksandro Janio
Jacinto de Sousa

Prof. de
Matemática

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 06

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito ,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado.
A questão foi mal interpretada pelo candidato,haja vista que,
embora o ensino seja precário e apresente problemas, ele
alfabetiza. Dessa forma, entende-se que a melhor
alternativa, que contempla o enunciado, é a letra “A”
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, questão com gabarito inalterado..

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA

INALTERADO

RACIOCÍNIO LÓGICO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

DE
1102

Francisca Bezerra de
Amorim Costa

Técnico em
enfermagem &
MÉDIO

Impugnação ao
gabarito da
questão 13

DEFERIDO

Com razão o recorrente, gabarito alterado. Pois a única B
possibilidade de retirar 1 par de luvas verdes seria a
retirada de 8 luvas.

PARA
A

3249

Romero Francisco da
Silva

Motorista Samu &
MEDIO

Impugnação ao
gabarito da
questão 14

INDEFERIDO

A frase é do tipo (P -> Q), ou seja uma condicional. Ao
negar fica do tipo – (P -> Q), logo a equivalência é (P^ >Q). Sendo assim a alternativa correta é a Letra B.

2907

Nágila Martins da Silva

Com razão o recorrente, anula-se a questão.

Tadeu Leite Dias

Impugnação ao
gabarito da
questão 16
Impugnação ao
gabarito da
questão 13

DEFERIDO

3484

Agente de combate
as endemias &
MÉDIO
Profº de Educação
Física &
SUPERIOR

INDEFERIDO

A alternativa correta é letra E, pois para que se possa
garantir que haverá bolas de todas as cores retiradas
seria N = 10, onde a única alternativa que se traz essa
alternativa é: LETRA E

380

Bruna Cássia Estrela
de Lacerda

Enfermeiro Samu &
SUPERIOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 14

DEFERIDO

A alternativa correta é a letra E, pois a preposição
logicamente equivalente a negação da preposição “se
o passarinho late, o cão não canta” seria “o passarinho
não late ou o cão não canta”.

3484

Tadeu Leite Dias

Profº de Educação
Física &
SUPERIOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 15

INDEFERIDO

A primeira frase é do tipo “Todo A é B” e a segunda
frase é do tipo “Algum A é B”. Analisando a questão a
única alternativa verdadeira é a letra E.

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

INALTERADO

ANULADA

INALTERADO

B

E

INALTERADO

ATUALIDADES

INSC.

CANDIDATO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

3483

Tadeu Leite Dias

Professor & nível
Superior

Impugnação ao
gabarito
da
questão 17

INDEFERIDO

A comissão conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no
mérito, indefere provimento mantendo a alternativa (C),
conforme gabarito preliminar divulgado.
No segundo item abordado é falso afirmar que faz parte do
Bioma Caatinga, pois o Bioma é característico de Cerrado.
O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul,

PARA

INALTERADO

002

Kallyanne Kennya F.
A. Furtado

Dentista PSF &
nível Superior

CONTEÚDO ESPECÍFICO
II – NÍVEL MÉDIO

Impugnação ao
gabarito
da
questão 20

INDEFERIDO

ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do
território nacional. Do ponto de vista da diversidade
biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a
savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de
plantas nativas já catalogadas. O clima predominante é o
tropical semi-úmido ou tropical continental ou tropical
alternadamente seco e úmido ou tropical típico,
caracterizado por apresentar temperaturas altas que
variam de, aproximadamente, 18º C em média, no inverno,
e 25º C, no verão. A pluviosidade é de 1.500 mm ao ano,
mas com chuvas concentradas no verão e estiagem no
inverno.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de
igual teor.
A comissão conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no
mérito, indefere provimento mantendo a alternativa (D)
conforme gabarito preliminar divulgado.
É uma doença viral aguda, transmitida principalmente por
mosquitos, tais como Aedes aegypti, Apresenta evolução
benigna e os sintomas geralmente desaparecem
espontaneamente após 3-7 dias. Afirmar que a doença é
maligna é incorreto, pois é um termo médico adjetivo usado
para descrever uma doença grave e de piora progressiva.
Esse termo é mais comumente utilizado na oncologia para
a descrição de câncer. De acordo com o ministério da
Saúde, de mais de 120 mil casos registrados, há relato de
apenas 01 morte e duas ainda em estudo.
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br.;
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/06/ministerio-dasaude-confirma-mais-3-mortes-de-adultos-pelo-virus-dazika.html

INALTERADO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

1546

Jailson Lopes de
Solusa

Agente
administrativo

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

INDEFERIDO

1546

Jailson Lopes de
Solusa

Agente
administrativo

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

INDEFERIDO

2717

Maria Patrocinia da
Silva Pires dos Santos
Vando de Almeida
Luz

Agente comunitário
de saúde
Agente
Comunitário De
Saúde
Agente
Comunitário De
Saúde
Agente
Comunitário De
Saúde
Agente
Comunitário De
Saúde
Agente

Impugnação da
questão 21
Impugnação da
questão 24

DEFERIDO

Com razão o candidato, anula-se a questão.

DEFERIDO

A resposta incorreta seria a letra E, pois segundo o manual
dos agentes comunitários de saúde as alternativas a, b, c
e d estão corretas.
Segundo a política Nacional de atenção básica do
Ministério da Saúde, as visitas devem ser realizadas uma
vez por mês.
A questão pede doenças causadas por insetos, então
correta será (dengue e febre amarela)

3625

680

Dgillany Maria da
Costa

3625

Vando de Almeida
Luz

3200

Rita de Cássia
Nóbrega de Sá

680

Dgillany Maria da

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA
INALTERADO

No EDITAL consta o tópico Excel 200/XP/2003, não
especificando apenas uma parte deles, consequentemente
como ATALHO de EXCEL faz parte do PROGRAMA
EXCEL, o mesmo não precisaria estar especificado no
EDITAL para ser cobrado.
A questão não fala apenas de PROTOCOLOS de e-mails
e sim, qual o PROTOCOLO que serve apenas para ler os
e-mails do servidor e não apaga-las, sendo assim a
questão só tem 1 RESPOSTA correta que seria a letra “A”,
pois o PROTOCOLO POP3 ele baixa as mensagens do
servidor e além disso, ele também apaga as mesmas,
sendo assim, um usuário que tenha o Outlook Express
configurado como POP3, após baixar suas mensagens
para um computador não conseguirá visualizar as mesmas
mensagens utilizando outro computador, pois as
mensagens já foram baixadas e excluídas do servidor.

Impugnação da
questão 27

DEFERIDO

Impugnação
questão 29

da

DEFERIDO

Impugnação
questão 36

da

DEFERIDO

Questão apresenta erro de digitação.

Impugnação

da

DEFERIDO

Todas as alternativas estão de acordo com os objetivos da

INALTERADO

ANULADA
D

E

B

C

B

E

ANULADA

B

A

Costa
2907
2907
2907

Nágila Martins da
Silva
Nágila Martins da
Silva
Nágila Martins da
Silva

Comunitário De
Saúde
Agente de combate
as endemias
Agente de combate
as endemias
Agente de combate
as endemias

questão 40
Impugnação da
questão 23
Impugnação da
questão 29
Impugnação da
questão 39

DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO

DEFERIDO

assistência ao pré-natal. De acordo com manual do
Ministério da Saúde.
A questão apresenta duas respostas letra A e C, erro na
edição.
A questão apresenta duas respostas letra A e E erro na
edição.
A questão pede para analisar as afirmativas corretas em
relação à visita domiciliar, supondo que o concurso é para
Agente de combate as endemias então as questões são
voltada para este cargo.
A questão pede o termo utilizado para determinar o
Intervalo compreendido entre o início dos sinais e sintomas
inespecíficos e os sintomas mais específicos da Patologia.
Tendo como resposta a letra C (incubação)

ANULADA
ANULADA
INALTERADO

B

C

848

Elvis Teódulo Arruda

Agente de combate
as endemias

Impugnação da
questão 40

3530

Taysa Rivania
Andrade de Sousa

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

E

D

Taysa Rivania
Andrade de Sousa

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 21
Impugnação
Contra Gabarito
Questão 23

DEFERIDO

3530

Auxiliar de
consultório
dentário
Auxiliar de
consultório
dentário

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

A

D

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 24

INDEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

E

A

801

Eliane Lopes Vale
Marculino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 25

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

E

3530

Taysa Rivania
Andrade de Sousa

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 26

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

C

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 28

DEFERIDO

Com razão o recorrente, QUESTÃO ANULADA.

Rita de Cassia
Andrade da Silva

Auxiliar de
consultório

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 30

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

C

B

ANULADA

A

E

dentário
801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 31

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

A

D

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 32

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

A

D

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 33

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

E

A

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 35

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

E

C

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 36

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

D

B

1959

Joseila Cunha
Lacerda

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 37

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

E

D

801

Eliane Lopes do Vale
Marclino

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 38

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

D

C

3530

Taysa Rivania
Andrade de Sousa

Auxiliar de
consultório
dentário

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 39

DEFERIDO

Com razão o recorrente, GABARITO ALTERADO.

A

D

1640

Jéssica Leite da Silva

Fiscal de Vigilância
Sanitária

Impugnação ao
gabarito da
questão 35

DEFERIDO

A resposta correta letra D, pois segundo o Ministério da
Saúde a vigilância sanitária é um conjunto de ações
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e da circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse a saúde, abrangendo: 1
– o controle de bens de consumo que, direta ou

A

D

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas
todas as etapas de processo, da produção ao consumo; 2o controle da prestação de serviços que se relacionam
indiretamente com a saúde.
1640

Jéssica Leite da Silva

Fiscal de Vigilância
Sanitária

Impugnação ao
gabarito da
questão 36

DEFERIDO

A vigilância em saúde engloba um conceito abrangente,
onde se inserem três formas de vigilância: epidemiológica,
sanitária e ambiental, as quais englobam medidas gerais e
específicas que irão contribuir para a manutenção da
saúde da população. Como medidas gerais aplicadas na
presença de doenças e agravos...

C

A

1640

Jéssica Leite da Silva

Fiscal de Vigilância
Sanitária

Impugnação ao
gabarito da
questão 37

DEFERIDO

De acordo com o Manuel de doenças infecciosas e
parasitárias do Ministério da saúde a Cólera é uma doença
infecciosa, causada pela enterotoxina do Vibriocholerae
(bactéria Gran- Negativa).

B

C

3578

Ugo Candido da Silva

Técnico em
Enfermagem

Impugnação ao
gabarito da
questão 22

DEFERIDO

290

Antonio e Lima Costa

Técnico em
Enfermagem

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

DEFERIDO

3657

Vilmar Marcolino de
Oliveira Junior

Motorista - SAMU

Impugnação ao
gabarito da
questão 27

DEFERIDO

Reconhece do recurso por ter sido posta a tempo e modo
e dá-lhe provimento de anulação. COREN e COFEN são
autarquias e não podem editar decretos, pois é
competência o executivo.
Com razão o recorrente, segundo o procedimento de
sondagem vesical de alívio é necessário especificar o sexo
o paciente. Questão anulada.
Com razão o candidato, questão anulada.
A questão de número 27 letra A diz que: “dirigir sob a
influência de álcool, em nível superior a seis decigramas
por litro de sangue, ou de qualquer substância
entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica constitui infração gravissíma”.
O Código de Trânsito Brasileiro no Capítulo XIX - DOS
CRIMES DE TRÂNSITO - Seção II - Dos Crimes em
Espécie - Art. 306 diz que: § 1º. As condutas previstas no
caput serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro
de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora.

ANULADA

ANULADA

ANULADA

3381

Sergio Arnaldo
Fernandes da Silva

Motorista - SAMU

Impugnação ao
gabarito da
questão 32

DEFERIDO

A resposta correta letra A.

E

A

De acordo com as novas diretrizes da AHA 2010, foram
feitos refinamentos nas recomendações para o
reconhecimento e o acionamento imediatos do serviço de
emergência/urgência, com base nos sinais de que a vítima
não responde, e para o inicio da RCP se a vítima não
responder, não apresentar respiração ou apresentar
respiração anormal.
Então a sequência correta é: Checar responsividade e
respiração da vítima, checar o pulso da vítima, chamar por
ajuda, fazer compressões torácicas, checar abertura das
vias aéreas, boa ventilação, desfibrilação.

3657

Vilmar Marcolino de
Oliveira Junior

Motorista - SAMU

Impugnação ao
gabarito da
questão 33

DEFERIDO

Conhece do Recurso e defere-se o pedido. Resposta letra
C. A sequência correta no novo protocolo 2010 para RCP
é CABD.

E

C

3657

Vilmar Marcolino de
Oliveira Junior

Motorista - SAMU

Impugnação ao
gabarito da
questão 36

DEFERIDO

Conhece do Recurso e defere-se o pedido. Resposta
correta letra A. De acordo com o PHTLS, todas as
alternativas estão corretas, seguindo a seguinte
sequência: 1;2;3.

E

A

III – NÍVEL SUPERIOR

INSC.

1700

CANDIDATO

João Soares Leite
Neto

CARGO

Bioquímico

ASSUNTO

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 23

RESULTADO

INDEFERIDO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

O presente recurso alega que a questão número 23
referente aos corticosteroides deve ser anulada por possuir
duas alternativas corretas. A questão em tela enumera
cinco efeitos e cabe ao candidato escolher qual dos cinco
não é efeito indesejável COMUM doscorticosteroides. De
acordo com o gabarito da questão, a alternativa a ser
marcada é a que consta “hipoglicemia”, pois esse não é

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA
INALTERADO

efeito indesejável dos corticosteroides. Essa afirmação se
baseia nos seguintes argumentos:
1)
É bem relatado na literatura que os corticosteroides
causam aumento de sobrepeso. Esse aumento decorre por
vários motivos, entre os quais: aumento de apetite,
retenção hídrica, aumento de absorção e diminuição da
utilização de carboidratos;
2)
Em uma classe de fármacos que compartilham o
mesmo mecanismo de ação e os efeitos indesejáveis, é
obvio que sempre existirá um representante que não
causará todos os efeitos indesejáveis normalmente
observados na classe farmacológica. Sendo assim, é
aceitável que um ou outro corticosteroide não cause
aumento de apetite. Além disso, é importante destacar que
a questão cita: “Qual das alternativas NÃO representa
efeito indesejável COMUM desses fármacos?”;
3)
Embora o autor do recurso cite em seu argumento
que o “link” apresentado (“link” não encontrado) demonstre
que betametasona e prednisolona não causem aumento de
apetite, essas informações contradizem alguns autores e
referências como Santos; Torriani; Barros, 2013. Esses
livros-textos consideram que os corticosteroides citados
causam aumento de apetite;
4)
Algumas bulas de medicamentos, muitas das
vezes, apenas citam alguns efeitos indesejáveis, não
necessariamente descrevendo todos os efeitos que
ocasionalmente podem surgir tanto em doses terapêuticas
como em casos de superdosagem (toxicidade);
5)
As alternativas: “fraqueza muscular”, “tendência à
osteoporose” e“ulceração gástrica”, apresentam efeitos
indesejáveis clássicos dos corticosteroides. Esses efeitos
são largamente descritos na literatura científica, bula e,
principalmente, livros-texto de farmacologia. Todos esses
efeitos, incluindo “aumento de apetite”, são comuns e
ocorrem em doses terapêuticas, sem necessidade de
doses excessivas, sendo assim, constituem efeitos
colaterais frequentes com o uso dos corticosteroides
comprovadamente observados;
6)
Por outro lado, “hipoglicemia” é, sem dúvida, a
alternativa
indubitavelmente
incorreta,
pois
os
corticosteroides provocam hiperglicemia por inúmeros
motivos: aumento da absorção e redução da utilização de
carboidratos, gliconeogênese, aumento da concentração
sanguínea de aminoácidos e ácidos graxos que podem
servir para aumentar a glicemia por diferentes vias
bioquímicas. Esse aumento de glicemia pode predispor, ou

até mesmo, provocar quadros de diabetes.
Portanto, baseando-se nos argumentos acima
descritos, e, principalmente pelo fato de que os autores
clássicos na área de farmacologia em seus livros-textos
atualizados não listarem “hipoglicemia” como efeito
indesejável COMUM dos corticosteroides, o pedido de
anulação da questão número 23 não tem fundamento
plausível.
Referências: GOLAN, D. E.; TASHJIAN JR, A. H. ARMSTRONG, E.
J., ARMSTRONG, A. W. Princípios de Farmacologia: A Base
Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014. 972p.
KATZUNG, B. G.; MASTERS, S. B.; TREVOR, A. J. Farmacologia
Básica e Clínica. 12ª Ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2014. 1228p.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J.;
HENDERSON, G. Farmacologia.8ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
784p.
SANTOS, L; TORRIANI, M. S.; BARROS, E. Medicamentos na
Prática da Farmácia Clínica. 1ª Ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013.
1120p.
SILVA, P. Farmacologia. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010. 1352p.

1700

João Soares Leite
Neto

Bioquímico

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 29

INDEFERIDO

O presente recurso alega que a questão número 29,
referente aos AINEs cita uma informação equivocada com
relação ao fármaco dipirona. A questão em tela enumera
cinco alternativas e cabe ao candidato escolher qual dos
cinco possui uma informação incorreta. De acordo com o
gabarito da questão, a alternativa a ser marcada é a que
consta “Ibuprofeno”. Essa afirmação se baseia nos
seguintes argumentos:
7) Os AINEs não são apenas fármacos com atividade
anti-inflamatória. De acordo com Ranget al. 2016,
esse fármacos compartilham atividade antiinflamátoria, analgésica e antipirética. Alguns
autores incluem a dipirona, preferencialmente,
nesse grupo por esse fármaco possuir o mesmo
mecanismo de ação que os AINEs clássicos. Esse
mecanismo inclui a inibição das isoformas da
enzima ciclo-oxigenase. Um fármaco pode ser
classificado sob vários aspectos, a saber: de
acordo com sua estrutura química, mecanismo de
ação, efeito farmacológico, gerações. Essas
classificações também podem variarconforme a
referência (autor) utilizada;
8) Segundo Silva (2010), a dipirona está incluída no
capítulo
dos
fármacos
analgésicos
anti-

INALTERADO

inflamatórios e antipiréticos não-esteroidais ou
inibidores não seletivos da COX (capítulo 45 – 8ª
edição) no item “Derivados Pirazolônicos”. É
importante destacar que nem sempre a
classificação básica de um fármaco reflete sua
utilização clínica;
9) Um exemplo de variação de classificação é o que
acontece com o AAS, pois tanto pode ser
classificado como um AINE, bem como, um
fármaco de efeito cardiovascular por possuir efeito
antitrombolítico. O foco da questão número 29 não
é a classificação dos fármacos, mas os efeitos que
os mesmos causam;
10) Por outro lado, o ibuprofeno é um anti-inflamatório
não seletivo clássico. Essa informação estava
nitidamente INCORRETA. Além disso, a questão
ainda descrevia o ibuprofeno como um fármaco
que
“não
provoca
consideráveis
efeitos
indesejáveis no TGI” que também se caracteriza
por ser outra afirmação FALSA. Sendo assim, essa
alternativa estava duplamente INCORRETA,
cabendo ao candidato assinalar essa alternativa.
Portanto, baseando-se nos argumentos acima
descritos, e, principalmente, pelo fato de que os alguns
autores clássicos na área de farmacologia em seus livrostextos atualizados listar, preferencialmente, a dipirona entre
os fármacos não seletivos para a COX (AINEs), não há
necessidade de reconsideração da questão número 29.
Referências: GOLAN, D. E.; TASHJIAN JR, A. H. ARMSTRONG,
E. J., ARMSTRONG, A. W. Princípios de Farmacologia: A Base
Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014. 972p.
KATZUNG, B. G.; MASTERS, S. B.; TREVOR, A. J.
Farmacologia Básica e Clínica. 12ª Ed. Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, 2014. 1228p.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J.;
HENDERSON, G. Farmacologia.8ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016. 784p.
SANTOS, L; TORRIANI, M. S.; BARROS, E. Medicamentos na
Prática da Farmácia Clínica. 1ª Ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013.
1120p.
SILVA, P. Farmacologia. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010. 1352p.

3132

Rayssa Batista De
Andrade

Dentista

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 21

DEFERIDO

Com razão o recorrente, gabarito alterado.

D

B

1959

Joseilda Cunha
Lacerda & outros

Dentista

3118

Raulisson Viera de
Sousa & outros

Dentista

3674

Waldemir Gonçalves
de Abrantes & outros

Dentista

3674

Outros

Dentista

Outros

Dentista

Outros

Dentista

Waldemir Gonçalves
de Abrantes
Outros

Dentista

Dentista

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 23
Impugnação
contra gabarito
questão 24
Impugnação
contra gabarito
questão 25
Impugnação
Contra Gabarito
Questão 26
Impugnação
Contra Gabarito
Questão 27
Impugnação
Contra Gabarito
Questão 28
Impugnação
contra gabarito
questão 29
Impugnação
Contra Gabarito
Questão 30
Impugnação ao
gabarito da
questão 23

INDEFERIDO

INALTERADO

DEFERIDO

Todas as questões são dentro do contexto e conhecimento
da odontologia. Anatomia faz parte do programa básico de
conhecimento.
O esfenoide não nem os ossos próprios do nariz fazem
parte do septo, portanto está correta a letra a e mantido o
gabarito.
Todas as questões são dentro do contexto e conhecimento
da odontologia. Anatomia faz parte do programa básico de
conhecimento.
Com razão o recorrente, gabarito alterado.

DEFERIDO

Com razão o recorrente, QUESTÃO ANULADA.

INDEFERIDO

Todas as questões são dentro do contexto e conhecimento
da odontologia. Anatomia faz parte do programa básico de
conhecimento
Todas as questões são dentro do contexto e conhecimento
da odontologia. Anatomia faz parte do programa básico de
conhecimento
Com razão o recorrente, QUESTÃO ANULADA.

INALTERADO

INDEFERIDO

A questão é clara quanto a MEDIÇÃO DA MOBILIDADE,
segundo Sobotta (2012) o sinal de Ott utilizado para região
torácica da coluna vertebral.

INALTERADO

A questão é clara, referindo-se a qual temperatura a água
deve estar para que aconteça no SISTEMA
TERMORREGULADOR,
a
dilatação
dos
vasos
sanguíneos, segundo Biasoli e Machado (2006) é
entre 33°C a 36,5°C.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. Diante apresentado houve
uma troca de alternativa onde a correta é a alternativa E e
no gabarito preliminar se encontra alternativa C
apresentando veracidade na argumentação da candidata.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de
igual teor

INALTERADO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

40

Adriano Francisco
Mendes Gomes

Fisioterapeuta

2108

Kennedy Medeiros de
Almeida

Fisioterapeuta

Impugnação ao
gabarito da
questão 25

INDEFERIDO

23

Adirliane Soares
Neves
&
Outros

Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 34

DEFERIDO

INALTERADO

INALTERADO

C

B

ANULADA

INALTERADO

ANULADA

C

E

1459

Isabela Carla Vale
Rodrigues
&
Outros

30

Adriana Eleuterio Da
Silva
&
Outros

785

Elane de Sousa Silva

Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.
Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.

Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.
Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 35

INDEFERIDO

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 36

INDEFERIDO

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 37

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado.
Houve má interpretação do candidato, no que se refere ao
Conselho Estadual de Saúde existe uma composição
paritária onde deve ser distribuída de forma a assegurar
que 50% dos membros sejam representantes dos usuários,
25% dos profissionais e trabalhadores de saúde e outros
25% dos gestores e prestadores de serviços, perfazendo
os 100% dos integrantes do Conselho. Formando pares,
metade de usuários e a outra metade dos demais
segmentos. Portanto, o recurso apresentado pelo
candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor
http://sindsaudesp.org.br/download/documentos/cartilhaOri
entacao.pdf
ABC do SUS - Doutrinas e Princípios - MS / SNAS Brasília -1990
Conselho de Saúde - Guia de Referência para a sua
Criação e Organização-1993
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado.
Houve má interpretação do candidato, haja vista que o
Conselho Estadual de Saúde estabelece as linhas que
poderão ser seguidas para solucionar os problemas que
são os instrumentos sem geral citados pelo próprio
candidato para a resolubilidade e qualidade da gestão e da
atenção à saúde
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de
igual teor.http://bvsms.saude.gov.br/
Conhece o recurso, por ser tempestivo e no mérito acatase o pedido, pois segundo a NOB/96 um município de
gestão plena recebe do Fundo Nacional de saúde recursos
para o financiamento das ações de assistência básica à

INALTERADO

INALTERADO

E

D

Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.
30

Adriana Eleuterio Da
Silva
&
Outros

1459

Isabela Carla Vale
Rodrigues
&
Outros

Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.
Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.

saúde, logo a alternativa correta é a letra D. Gabarito
alterado.

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 38

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e no mérito acatase o pedido em razão de possuir a afirmativa E, como
correta, pois o art. 4º § 2º do regulamento da agencia
nacional de vigilância sanitária, possui a seguinte redação:
“São serviços submetidos ao controle e fiscalização
sanitária: aqueles voltados para a atenção ambulatorial,
seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime
de internação, os serviços de apoio diagnóstico e
terapêutico, bem como aqueles que impliquem a
incorporação de novas tecnologias;” Alterado gabarito.

A

E

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 39

DEFERIDO

Reconhece do recurso, pela tempestividade e acata-se
o pedido, com razão o candidato. Segundo a Lei
8080/1990, em seu Art. 15. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

C

B

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e
de fiscalização das ações e serviços de saúde;
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde;
III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde
da população e das condições ambientais;
IV - organização e coordenação do sistema de informação de
saúde;
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões
de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a
assistência à saúde;
VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões
de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;
VII - participação de formulação da política e da execução das

ações de saneamento básico e colaboração na proteção e
recuperação do meio ambiente;
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
IX - participação na formulação e na execução da política de
formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de
Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde;
XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços
privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
XII - realização de operações externas de natureza financeira de
interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e
transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de
calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade
competente da esfera administrativa correspondente poderá
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes
e Derivados;
XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos
internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e
recuperação da saúde;
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do
exercício profissional e outras entidades representativas da
sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos
para pesquisa, ações e serviços de saúde;
XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde;
XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização
inerentes ao poder de polícia sanitária;
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos
estratégicos e de atendimento emergencial.

785

Jossiara Abrante
Rodrigues & outros

Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 31

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado.

INALTERADO

Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.

1711

Outros

Nutrição/ Auditor
em Saúde,
Bioquímico,
Biomédico,
Dentista,
Enfermeiro,
Fisioterapeuta,
Fonodiólogo,
Médicos,
Psicólogo,
Nuricionista e
Veterinário.

Impugnação
Contra Gabarito
Questão 32

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado.

INALTERADO

Jocileide Gomes Leite

Profº Polivalente

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 26

INDEFERIDO

Reconhece do recurso por ser tempestivo e no mérito,
nega-lhe provimento de alteração.

INALTERADO

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 34
Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 35

INDEFERIDO

INDEFERE-SE o pedido por falta de fundamentação.

INALTERADO

INDEFERIDO

Indefere-se o pedido de alteração do gabarito. A candidata
entrou com recurso como sendo a questão 36. O que de
fato não condiz com o enunciado da mesma. De Fato O
Argumento Está Correto, Porém O Gabarito Lançado Já
Comtempla a Alternativa Correta: Letra E.
“O currículo formal é entendido como o conjunto de

INALTERADO

1711

Jocileide Gomes Leite

Profº Polivalente

1711

Jocileide Gomes Leite

Profº Polivalente

O termo pedagogia é de origem grega e deriva da palavra
paidagogos, nome dado aos escravos que conduziam as
crianças à escola. Somente com o tempo, esse termo
passa a ser utilizado para designar as reflexões feitas em
torno da educação. Assim, a Grécia clássica pode ser
considerada o berço da pedagogia, até porque é
justamente na Grécia que tem início as primeiras reflexões
acerca da ação pedagógica, reflexões que vão influenciar
por séculos a educação e a cultura ocidental.

prescrições oriundas das diretrizes curriculares, produzidas
tanto no âmbito nacional quanto nas secretarias e na
própria escola e indicado nos documentos oficiais, nas
propostas pedagógicas e nos regimentos escolares.”
Questões 28 e 38
ANULADAS

1711

Gerdilane Feitoza
Guedes

Profº Polivalente

Impugnação
Contra Gabarito
Questões 28 e 38

DEFERIDO

Anuladas as questões 28 (DUPLICIDADE) e 38
(OMISSÃO). Gabarito mantido para as demais questões.

70

Aleksandro Janio
Jacinto de Sousa

Profº de
Matemática

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 31

DEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito, acatase pedido de anulação. A questão pede para analisar a
produção recessiva de uma fábrica utilizando a lei: y =
1200. (0,8)t onde t seria exponencial e o TEMPO. Como a
questão pede que seja analisada a produção do
TERCEIRO ano da fábrica, ao jogar essa informação na lei
e calculá-la a resposta correta seria 614,4. Observando
que não existe essa alternativa na questão, a mesma terá
que ser anulada.

ANULADA

70

Aleksandro Janio
Jacinto de Sousa

Profº de
Matemática

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 36

DEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito, acatase pedido de anulação. A questão se refere a DIZIMA
PERIÓDICA SIMPLES e COMPOSTA e pede para que
sejam analisados os tópicos I, II, III e IV e informar quais
são SIMPLES e quais são COMPOSTAS, e ao analisar a
questão é verificado que a seqüência correta seria:
SIMPLES, SIMPLES, SIMPLES e COMPOSTA. Como não
existe nenhuma alternativa com essa resposta a questão
terá que ser anulada.

ANULADA

928

Eures Erionilde Souza
Marinho

Profº de
Matemática

Impugnação Ao
Gabarito Da
Questão 32

DEFERIDO

P(A): Probabilidade de ocorrer o evento A;
n(A): número de resultados favoráveis ao evento A;
n(U): número de resultado possíveis do experimento
U.
Fórmula da Probabilidade: P(A) = n(A)/n(U)
n(A) = (6 bolas marrons + 8 bolas cinzas + 6 bolas
roxas + 0 bolas verdes (Já que não existe nenhuma
bola verde na questão)) = 20
n(U) = 40;
P(A) = n(A)/n(U) = 20/40 = ½ = 50%;

ANULADA

2876

Milleyde Leite
Lacerda/Outros

Supervisor Escolar

Impugnação
gabarito

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
defere provimento, retificando de D para alternativa para

ao
da

D

E

questão 40

letra E – Todas as afirmativas estão corretas.
O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: I- coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino; II-pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas; III- valorização da experiência extra-escolar;
IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

A COMISSÃO.

