ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
CONCURSO PÚBLICO
Resultado do julgamento dos recursos contra os Gabaritos Preliminares
Após análise dos recursos impetrados pelos candidatos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2014, informamos na
tabela abaixo o resultado do julgamento com os respectivos, número de inscrição, nome do candidato, cargo, questão e resultado do julgamento:
Respostas aos recursos de Língua Portuguesa
Questões de Língua Portuguesa para o nível superior que devem ser anuladas: 1, 2, 3, 5 e 6.
Questões de Língua Portuguesa para o nível médio que devem ser anuladas: 11
Antonio Claudino de Andrade júnior
Questão 2 – Considerando que se trata da 2ª questão logo após o primeiro texto, deveríamos tê-lo como base. Entretanto, em virtude da equivocada instrução
“Leia o segundo texto e responda”, DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão .Questão 5 - Em função do equívoco quanto às linhas, DEFERIMOS O
PEDIDO de anulação da questão.
Questão 6 - Em função do equívoco quanto às linhas, DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Ivan Bezerra de Souza
Questão 1 – DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Questão 5 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão .
Igor Cartaxo Fernandes
Questão 5 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão .
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão .
Michaele Abrante de Oliveira
Questão 1 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão .
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Raimunda Tavares Duarte Rolim
Questão 5 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Questão 15 – INDEFERIMOS O PEDIDO de anulação, uma vez que não se faz necessário pedir o tempo do verbo.
Anderson Rolim de Brito

p. 1

Questão 4 – A alternativa correta é a letra “E”. A repetição da opção “expositivo” nas letras “B” e “D”, não invalidam a resposta correta, que, no caso, é a
LETRA E. .INDEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão.
Alexsandra de Andrade Morais Dantas
Questão 5 – DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 – DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 12 – No programa, constam as “figuras de estilo”; não as “funções da linguagem”. INDEFERIMOS O PEDIDO de anulação.
Paulo Cavalcante da Silva
Questão 6 – DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Izabel Cristina de Freitas
Questão 5 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
Kássyio Kennedy Alexandre Vituriano de Souza
Questão 5 – DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Aparecida Edna Lacerda de Souza
Questão 1 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 2 – DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 3 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 4 – INDEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 5 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Simone Santos Estrela Duarte
Questão 6 - DEFERIMOS O PEDIDO
Francisca Joyce Abrantes Gonçalves
Questão 14 – Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, conforme Gramática em 44 Lições,
de Francisco Platão Savioli (Editora Ática) e Gramática da Língua Portuguesa, de Pasquale e Ulisses (Editora Scipione). Portanto, INDEFERIMOS O PEDIDO
de retificação.
Neobel da Cruz Marinho
Questão 4 – INDEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 5 - DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 - DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Raimundo Nonato Medeiros do Nascimento
Questão 5 - Anulada a questão – INDEFERIMOS O PEDIDO de retificação.
Lindovon Dias Pessoa
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Questão 4 - INDEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Roberta Nunes da Silva
Questão 2 – Questão anulada – INDEFRIMOS PEDIDO de retificação.
Questão 4 – INDEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 5 - DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 - DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Anyelle Mendes da Silva
Questão 4 - INDEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 5 - DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 - DEFERIMOS PEDIDO de anulação da questão
José Cledston Tomaz de Souza Andrade
Cargo: professor - Superior
Questão 4 – INDEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 6 – DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão
Questão 13 – A crase consta no programa de estudo. INDEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
José Cledston Tomaz de Souza Andrade
Cargo: Agente - Médio
Questão 1 – Quando interpretamos um texto, além de outras questões abordamos os tipos de texto (tipologia textual). INDEFERIMOS O PEDIDO de anulação
da questão
Questão 10 – “Pontuação” é um dos pontos do programa para estudo, dentro do qual cabe perfeitamente a exploração do uso da vírgula. INDEFERIMOS O
PEDIDO de anulação da questão.
Questão 11 – Já que na letra C é facultativo o uso da crase, gera dúvida na escolha da alternativa D. DEFERIMOS O PEDIDO de anulação da questão.
INSC.

NOME

Cargo

Questão

Resultado

Fundamentos do Resultado
O terreno de um sítio tem a forma
retangular com 850 m de frente por 1,5
km de profundidade. A área total desse
sítio corresponde a:
Para responder esta questão, o(a)
candidato(a) terá que converter 850
metros, para km, então, temos a seguinte
resposta:
0,85km x 1,5km = 1,275 km² Resposta: Letra D.
2x=342,4-(2x47,62); 2x=342,4-95,24;
2x=247,16 → x=247,16÷2
X=123,58
Resposta correta: Letra B

2336

NIFIA DANIELLE DA SILVA PEREIRA
AMARO

AGENTE
EDUCACIONAL
/ MONITOR DE
CRECHE

17

INDEFERID
O

2336

NIFIA DANIELLE DA SILVA PEREIRA
AMARO

AGENTE
EDUCACIONAL
/ MONITOR DE
CRECHE

18

INDEFERID
O

Gabarito
De
Para
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2336

NIFIA DANIELLE DA SILVA PEREIRA
AMARO

AGENTE
EDUCACIONAL
/ MONITOR DE
CRECHE

27

INDEFERID
O

"Um processador de texto é um programa
de computador destinado a editar e
visualizar ficheiros (arquivos) de texto.
O Microsoft Word é um processador de
texto, constituindo-se uma poderosa
ferramenta de auxílio à elaboração de
documentos. O utilizador pode criar uma
grande diversidade de documentos,
recorrendo a funcionalidades como o uso
de tabelas, gráficos, imagens, som, vídeo,
texto em colunas, entre muitas outras."
Um processador de texto, gera arquivos
a serem armazenados em um dispositivo
de armazenamento de dados (HD, Pen
Drive, CD, etc), ou seja, ele os cria, mais
não os armazena. Portanto a resposta
CORRETA conforme
pedido
no
enunciado será, a alternativa "E".

2336

NIFIA DANIELLE DA SILVA PEREIRA
AMARO

AGENTE
EDUCACIONAL
/ MONITOR DE
CRECHE

36

INDEFERID
O

36. Dentro do Gabinete são encontrados
os
componentes
que
formam
o
computador propriamente dito, como as
memórias, o processador e o disco rígido
(HD), todos ligados diretamente ou
indiretamente a placa mãe. Com relação a
esses componentes, assinale a alternativa
CORRETA:
1) Placa mãe: É uma grande placa de
circuitos, onde são encaixados os outros
componentes;
2) Microprocessador: Chip que reconhece
quando alguma tecla foi pressionada,
quando o mouse foi movido, quando um
som está sendo executado, etc;
3) Ram: Memória de acesso aleatório, seu
conteúdo e alterado constantemente pelo
computador sem a permissão da mesma,
seu conteúdo é esvaziado quando
desligamos
o
computador.
a) Apenas as alternativas 1 e 2 estão
corretas;
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b) Apenas as alternativas 1 e 3 estão
corretas;
c) Apenas as alternativas 1 está correta;
d) Apenas as alternativas 2 e 3 estão
corretas;
e) Todas as alternativas estão corretas.
- PLACA MÃE:
"É a parte do computador responsável por
conectar
e
interligar
todos
os
componentes do computador, ou seja,
processador com memória RAM, disco
rígido, placa gráfica, entre outros. Além de
permitir o tráfego de informação, a placa
também alimenta alguns periféricos com a
energia elétrica que recebe da fonte do
gabinete".
- PROCESSADOR:
"Um PROCESSADOR é uma espécie de
microchip especializado. A sua função é
acelerar, endereçar, resolver ou preparar
dados,
dependendo
da
aplicação.
Basicamente, um processador é uma
poderosa máquina de calcular: Ela recebe
um determinado volume de dados,
orientados em padrão binário 0 e 1 e tem
a função de responder a esse volume,
processando a informação com base em
instruções armazenadas em sua memória
interna".
"O Microprocessador é o cérebro de todo
o microcomputador: nele ocorrem os
cálculos, operações de movimentação e
comparação de dados".
- MEMÓRIA RAM:
"A Memória Ram é um tipo de tecnologia

p. 5

que permite o acesso aos arquivos
armazenados
no
computador.
Diferentemente da memória do HD, a
RAM
não
armazena
conteúdos
permanentemente. É responsável, no
entanto, pela leitura dos conteúdos
quando requeridos.
"Para efetuar os cálculos, comparações,
rascunhos
e
outras
operações
necessárias ao seu funcionamento, os
computadores possuem uma memória de
trabalho chamada de RAM (Random
Access Memory, ou memória de acesso
aleatório). A informação armazenada
nessa memória é apenas temporária".
Portanto,
conforme
exposto
nas
descrições (definições) acima, a resposta
a CORRETA conforme
pedido
no
enunciado, será a de letra "E".
2857

WELIGTON NUNES DA SILVA

MÉDICO – PSF

40

INDEFERID
O

Segundo a doutrina especializada, “A
infecção do trato urinário (ITU) se
configura como um dos agravos mais
frequentes na prática clínica sendo
observado na comunidade e em paciente
hospitalizado, ocorrendo em todas as
faixas
etárias.
Caracteriza-se
pela
presença de microrganismos nas vias
urinárias, habitualmente, bactérias, seja
na bexiga, próstata, sistema coletor ou
rins, em geral, são classificadas de
acordo com sua localização como ITU
inferior ou superior.
Quando associada à condição préexistente a ITU pode ser complicada
aumentando assim o risco de falha na
terapêutica empregada e o tempo de
tratamento necessário. O microrganismo
que mais frequentemente causa ITU é
Escherichia coli. A ITU de repetição se
deve a inúmeros fatores, e deve ser
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investigada.
Incidência
É variável conforme a faixa etária
sendo mais comum, no primeiro ano
de vida, no sexo masculino devido à
maior incidência de malformações
congênitas do trato urinário. Na fase
pré-escolar e no adulto a incidência é
maior no sexo feminino com picos no
início ou relacionado à atividade sexual,
durante a gestação e na menopausa.
Devido aos problemas relacionados à
próstata a incidência no sexo masculino
volta a aumentar na faixa etária
compreendida entre 50 e 60 anos. A
maior incidência no sexo feminino se deve
por fatores anatômicos, além de possuir a
uretra mais curta que os homens, há,
maior proximidade do ânus com a uretra e
a cavidade vaginal, o que torna maior a
possibilidade de colonização destes por
enterobactérias
que
habitualmente
causam ITU. “

Ex Offício

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO

16

Resposta correta: Letra E
A questão possui a seguinte redação: .
16. Os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS) constantes da Lei 8080/90,
são:
a)
centralização,
universalidade
e
integralidade.
b)
hierarquização,
centralização
e
integralidade.
c)
universalidade,
igualdade
e
integralidade.
d) universalidade, participação popular e
autonomia.
e) integralidade, participação popular e
autonomia.
O
Edital
Regulador
do
certame
estabelece, no item 5.1. que as provas
Objetivas constarão de questões de
múltipla escolha, com cinco alternativas
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1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO

20

Indeferido

1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO

21

Deferido

1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO

25

1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO

28

1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO

31

cada e terão uma única resposta correta.
Analisando as alternativas da questão,
contata-se que existe mais de uma opção
correta, conforme se depreende da leitura
do art. 7º, da Lei 8080/90. Por esta razão,
anula-se a questão em referência,
atribuindo o ponto a todos os candidatos,
independentemente de interposição de
recursos.
Como
é
cediço,
a
vigilância
epidemiológica compreende a avaliação
de medidas de controle para situação de
agravo a saúde, logo, a resposta correta é
a LETRA C.
A questão 21 versa sobre ética nos
serviços odontológicos, todavia, tal ponto
não consta dos conteúdos exigidos no
edital regulador, logo, a questão deve ser
anulada, atribuindo-se o ponto a todos os
candidatos,
independentemente
de
interposição de recursos.
Segundo o renomado Professor Ronaldo
HIRATA,
as
resinas
compostas
classificam-se
em
macropartículas,
micropartículas, hibridas e fluídas. Logo, a
resposta correta é a LETRA A.
A questão 28 solicita que o(a) candidato
indique a opção correta no preparo do
amálgama. Dentre as opções proposta, a
única que se apresenta correta é a letra
B, tendo em vista que as primeiras
porções
de
amálgama
a
serem
condensadas, devem ser depositadas nas
retenções da cavidade.
Em relação à afiação dos instrumentos
periodontais é correto afirmar que o
ângulo para se afiar uma cureta universal
deverá ser de 100 a 110º.
Seguindo doutrina constante do livro
Periodontia Clínica, de Carranza, o
entendimento constante da alternativa E,
não é correto. Assim, para essa questão a
alternativa correta é a LETRA B.

QUESTÃO
ANULADA
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1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO
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LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO
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LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO
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1770

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTARIO
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0207

ANTÔNIA ITAÉRCIA DE SOUZA

ODONTÓLOG0

16

Como é de conhecimento de todo técnico
na montagem da bandeja cirúrgica para a
remoção de uma raiz na maxila, os
instrumentos podem estar dispostos:
fórceps n.º 65, cureta de Lucas e portaagulha. A alternativa correta é a LETRA
A. As demais alternativas postas não são
corretas.
A questão 36 versa sobre fluxograma de
esterilização
nos
consultórios
odontológicos, todavia, tal ponto não
consta, de forma explicita, dos conteúdos
exigidos no edital regulador, logo, não
deveria ter sido objeto de prova. Assim, a
questão deve ser anulada, atribuindo-se o
ponto
a
todos
os
candidatos,
independentemente de interposição de
recursos.
A questão em epígrafe, solicita que o(a)
candidato(a) indique, dentre as opções, a
única que NÃO descreve um dos papéis
da saliva. Ocorre, que todas as opções
descrevem papéis da saliva, inclusive a
LETRA C, que é umedecer os lábios.
O
Edital
Regulador
do
certame
estabelece, no item 5.1. que as provas
Objetivas constarão de questões de
múltipla escolha, com cinco alternativas
cada e terão uma única resposta correta.
Analisando as alternativas da questão,
contata-se que existe mais de uma opção
correta. Por esta razão, anula-se a
questão em referência, atribuindo-se o
ponto
a
todos
os
candidatos,
independentemente de interposição de
recursos.
Na confecção de prótese total, são
necessárias
duas
moldagens.
Os
materiais utilizados nessas moldagens,
são, respectivamente, alginato e pasta
zinco enólica, portanto, a resposta correta
é a LETRA D.
De acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA
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PEREIRA

– PSF

1215

IGOR CARTAXO FERNANDES

ODONTÓLOGO
– ESF

19

Indeferido.

0207

ANTÔNIA ITAÉRCIA DE SOUZA
PEREIRA

ODONTÓLOG0
– PSF

26

Indeferido.

1319

JEAN D’LERY DANTAS MANIÇOBA

ODONTÓLOGO
PROTESISTA

32

Indeferido.

ODONTOLÓGICA,
aprovado
pela
Resolução CFO-118/2012, constituem
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
dos
cirurgiões dentistas, dentre outros,
recusar-se a exercer a profissão em
âmbito público ou privado onde as
condições de trabalho não sejam dignas,
seguras e salubres;
Resposta correta, LETRA C.
O nervo trigêmeo constitui, com o
homólogo contralateral, o quinto (V) par
de nervos cranianos.
É assim chamado por possuir três ramos:
o mandibular,
o oftálmico e
o nervo
maxilar. É um nervo com função mista
(motora e sensitiva), porém há o
predomínio de função sensitiva. Controla,
principalmente,
a
musculatura
da mastigação e a sensibilidadefacial.
A parte motora do trigêmeo é formada por
fibras que pertencem ao ramo mandibular,
assim
inervando
os músculos mastigadores
(temporal,
masseter, pterigóideo lateral e pterigóideo
medial)
As fibras aferentes somáticas gerais
conduzem impulsos exteroceptivos dos
2/3 anteriores da língua, dos dentes,
da conjuntiva
ocular,
da pele da face, dura-mátercraniana e da
parte ectodérmica da mucosa da cavidade
bucal, nariz e .
A única resposta INCORRETA, portanto,
é a letra B
A quinta doenças que representa risco à
saúde bucal, além da cárie dentária, a
doença periodontal, a má-oclusão, o
câncer bucal é a flurose dentária.
Resposta correta LETRA D.
Dentre as opções constantes da questão
32, o contato prematuro se constitui como
único fator etiológicos da Síndrome da
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WAGNER VIEIRA SALES

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

24

2840

WAGNER VIEIRA SALES

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO
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0490

DENILSON FERNANDES RIBEIRO
CRISPIM

CONDUTOR
SOCORRISTA

26

Indeferido

Dor e Disfunção Miofacia. Não se
confunda essa síndrome com diagnóstico
de ATM.
A questão deve ser anulada em razão de
sua dubiedade, quando diz “todo o
consultório” que, envolve piso, parede,
luminárias, janelas e etc, e cada parte do
consultório tem um tempo específico para
ser higienizado, por exemplo: o piso tem
que ser limpo uma vez a cada semana.
Se na questão tivesse se referindo
apenas ao equipo (cadeira, cuspideira,
refletor, braços da cadeira), a resposta
seria a letra “c” porque deve ser limpo a
cada paciente. Por esta razão, deve a
mesma ser anulada, , atribuindo-se o
ponto
a
todos
os
candidatos,
independentemente de interposição de
recursos.
A numeração correta para o 1.º molar
superior esquerdo, é o nº 26; para o 3.º
molar superior direito, é o nº 18; Para o 3.º
molar inferior direito, nº 48; Para o incisivo
central inferior direito, nº 41, e, para o
incisivo central inferior esquerdo, é o nº 31.
Resposta correta, LETRA D.
Pulsação arterial é o ciclo de expansão e
relaxamento das artérias do corpo. Pode
ser percebido facilmente em regiões
específicas do corpo, sendo útil na
abordagem de emergência. A pulsação
corresponde às variações de pressão
sangüínea na artéria durante os
batimentos
cardíacos.
As pressões
arteriais máxima e mínima podem ser
detectadas nas artérias do braço e
medidas com um aparelho chamado
esfigmomanômetro.
Algumas veias também podem ter a
pulsação percebida, porém são mais
raras.
Pulso da Artéria Braquial
O pulso da artéria braquial é difícil de ser
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0490

DENILSON FERNANDES RIBEIRO
CRISPIM

CONDUTOR
SOCORRISTA

36

0487

DECYO IGOR MENDES CIPRIANO

CONDUTOR
SOCORRISTA

39

2271

MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA

FARMACÊUTIC
O – CAPS

17

Indeferido.

Indeferido.

feito.
É
necessário
empurrar
o
músculobíceps lateralmente
para
sentirmos a pulsação.
Pulso da Artéria Poplítea (parte
posterior da perna na altura do joelho).
É muito difícil de ser medido pois a artéria
poplítea está muito profunda.
Pulso da Artéria Carótida Comum
É facilmente medido o pulso no lado do
pescoço. Essa medição é usada
rotineiramente por equipes de emergência
durante
a
Reanimação
Cardiorrespiratória. A ausência do pulso
nessa região indica uma parada cardíaca.
Resposta Correta: Letra D.
Os sinais de regulamentação com uma
faixa vermelha significam PROIBIÇÃO,
conforme dispõe a RESOLUÇÃO Nº 160,
DE 22 DE ABRIL DE 2004, do
CONTRAN.
Jogar lixo pela janela do veículo, além de
degradar o meio ambiente, é uma infração
de trânsito, podendo o condutor sofrer:
Infração média/punição de 80 UFIR.
Resposta correta: Letra D.
A questão 17, possui a seguinte redação:
“Entende-se por biotransformação, toda
alteração química que os fármacos
sofrem,
geralmente
por
processos
enzimáticos, no interior do organismo. A
respeito da biotransformação analise as
seguintes alternativas:
I.
A atropina é um exemplo de
fármaco que é excretado com diversas
alterações na sua estrutura química,
dando origem a vários tipos de
metabólitos farmacologicamente ativos.
II.
Como a maior parte das
alterações químicas sofridas pelos
fármacos ocorre por ação enzimática, o
fígado constitui o principal local de
biotransformação.
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2271

MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA

FARMACÊUTIC
O – CAPS

26

Indeferido

2271

MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA

FARMACÊUTIC
O – CAPS

29

Indeferido

III.
O processo de biotransformação,
via de regra, leva ao aparecimento de
metabólitos que sejam mais facilmente
excretados
pelos
rins,
ou
seja,
compostos menos polares e mais
hidrossolúveis.
IV.
São exemplos de reações de
biotransformação: oxidação, hidróllise,
redução e conjugação.”.
Analisando-se as assertivas, constata-se
que todas estão corretas. Desse modo, a
alternativa correta é a LETRA E.
Nenhuma das alternativas propostas
apresenta o conceito da “...Ciência que
estuda o conhecimento popular sobre
fármacos
(plantas
medicinais),
de
determinado grupo étnico ou social,
relacionado a sistemas tradicionais de
medicina...”.
A questão 29 foi redigida da seguinte
maneira:
29. As interações medicamentosas, em
nível de excreção, são produzidas como
consequência de interferências na
secreção tubular ativa ou na reabsorção
tubular passiva. Acerca da reabsorção
tubular passiva, assinale a alternativa que
está incorreta:
a. A reabsorção tubular passiva depende
do pH urinário, o que influi sobre a
ionização de ácidos e bases fracas.
b. Os medicamentos se difundem com
mais facilidade em forma não ionizada
(lipossolúvel).
c. Quando o medicamento é ácido, a
forma não ionizada predominará na urina
ácida, difundindo-se novamente até o
sangue e aumentado sua atividade.
d. Quando se trata de um medicamento
básico, existe uma porcentagem maior da
forma ionizada (hidrossolúvel) em uma
urina ácida, sendo, portanto mais
facilmente eliminado na urina.
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e. Para favorecer a excreção de
compostos ácidos, é necessário acidificar
a urina. Já para facilitar a eliminação de
substâncias alcalinas, deve-se alcalinizar
a urina.

2271

MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA

30

Indeferido

37

Indeferido

39

Indeferido

PAULO CAVALCANTE DA SILVA

FARMACÊUTIC
O – CAPS
FARMACÊUTIC
O – CAPS
FARMACÊUTIC
O – CAPS
FISIOTERAPEU
TA
ODONTÓLOGO
–
ENDODENTIST
A
ODONTÓLOGO
–
ENDODENTIST
A
FISIOTERAPEU
TA
ENFERMEIRO

2271

MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA

2271

MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA

0168

ANDERSON ROLIM DE BRITO

0997

FRANCISCO GILGERLÂNIO DE
CASTRO

0997

FRANCISCO GILGERLÂNIO DE
CASTRO

0676

ERIVANO PEREIRA ROLIM

2396

1662

KÁSSYO KENNEDY ALEXANDRE
VITURIANO DE SOUZA
KÁSSYO KENNEDY ALEXANDRE
VITURIANO DE SOUZA
PAULO CAVALCANTE DA SILVA

ENFERMEIRO
– CAPS
ENFERMEIRO
– CAPS
ENFERMEIRO

21

Indeferido

31

Indeferido

35

Indeferido

0843

FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO
MENDES

26

Indeferido

0843

FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO
MENDES

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO

1662
2396

16
23

Indeferido

31

Indeferido

17
12

27

Analisando e julgando as proposições e
aplicando-se o princípio da eliminação de
alternativas corretas, chega-se a letra D,
como única incorreta.
Não
se
conhece
de
recurso
insuficientemente fundamentado.
Não
se
conhece
de
recurso
insuficientemente fundamentado.
Não
se
conhece
de
recurso
insuficientemente fundamentado.
Vide
gabarito
republicado
por
incorreção.
Indeferido por falta de fundamentação. Os
motivos alegados não são relevantes para
se anular a questão.
Indeferido por falta de fundamentação. Os
motivos alegados não são relevantes para
se anular a questão.
Vide
gabarito
republicado
por
incorreção.
Na estrofe “Na parede da memória/ Essa
lembrança é o quadro que dói mais.”
Temos a figura de estilo metáfora.
Resposta correta é a Letra C.
Não
se
conhece
de
recurso
insuficientemente fundamentado.
Não
se
conhece
de
recurso
insuficientemente fundamentado.
Não
se
conhece
de
recurso
insuficientemente fundamentado.
Como se sabe os doces estão
diretamente
relacionados
com
o
aparecimento de cárie dental.
Nos procedimentos de biossegurança, a a
utilização de luvas deve ser realizada em
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DENTÁRIO

0843

FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO
MENDES

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

30

0843

FRANCISCA EDNAJANE PINHEIRO
MENDES

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

31

1756

LIGIA PATRICIA RIBEIRO
GONÇALVES

AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
DENTÁRIO

18

todos os pacientes sempre que o
profissional
for
executar
algum
procedimento.
Resposta correta é a LETRA D.
O flúor, quando aplicado em níveis
satisfatórios em águas de abastecimento
público, se constitui na medida mais
eficaz para combater a cárie, pois atinge
toda a população e diminui a incidência
de cárie substancialmente.
Resposta correta, LETRA A.
Em relação à afiação dos instrumentos
periodontais é correto afirmar que o
ângulo para se afiar uma cureta universal
deverá ser de 100 a 110º.
Seguindo doutrina constante do livro
Periodontia Clínica, de Carranza, o
entendimento constante da alternativa E,
não é correto. Assim, para essa questão a
alternativa correta é a LETRA B.
18. Considere as afirmativas abaixo, com
base na Lei n° 8.080/90:
I. A vigilância sanitária engloba um
conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir
nos
problemas
sanitários
decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da
saúde.
II. À direção estadual do Sistema Único
de Saúde compete participar do controle
dos agravos do meio ambiente que
tenham repercussão na saúde humana.

0248

APARECIDA EDNA LACERDA DE
SOUSA

ASSISTENTE
SOCIAL –
CAPS

39

Indeferido.

Estamos
diante
de
um
trabalho
interdisciplinar quando uma equipe
profissional mantém espaços de diálogo
permanente,
que
permitam
a
recomposição de trabalhos parcelares;
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