
 
 
 

SESAP - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 
 

Cargo: MAN - ANESTESIOLOGISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MCO - MEDICO/CARDIOLOGISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MEG - MEDICO/CIRURGIAO GERAL 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

4 - Gab.:V A 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 

Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:V A 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado.  

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MEV - MEDICO/CIRURGIAO VASCULAR 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 



Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

3 - Gab.:V E 

No último parágrafo do texto, está clara a frase: “...obrigam o cliente a fazer 
um chek-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo”, o 
que confirma a opção :”O tabagismo já pode ser detectado através de exame 
médico.” 

A alternativa “Apesar de todas as restrições , o tabagismo não tem chance de 
ser erradicado no Brasil” está incorreta de acordo com o texto, já que no 
último parágrafo encontramos “Parece claro que, um dia, o cigarro será 
lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade.” 

A opção C da prova X está correta de acordo com o texto : “De cada dez 
currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final “não 
f.”umante”,e, isso pesa na decisão do empregador” e “...patrões acham que 
os não fumantes são mais produtivos. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:V A 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:W D 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:V C 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V B 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:W D A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração INDEFERIDO - 



subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

8 - Gab.:X B 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V A Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 
12 - Gab.:X B Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 

17 - Gab.:W B 

A única opção que apresenta desvio da norma culta é “ Eles já obedecem as 
novas regras”, pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as 
outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua 
portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo “busca” vem 
determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo “renunciar”exige a 
preposição A. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:W E 
Combate é substantivo abstrato proveniente de verbo combater,portanto 
formado por derivação regressiva, conforme pode ser confirmado na 
Gramática – teoria e exercícios, de Paschoalin e Spadoto, p. 150, e outras) 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:W A Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:X D Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 

24 - Gab.:W B 

Como o verbo “obrigam” termina em som nasal , o pronome oblíquo assume 
a forma NO. 
Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão 
apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo “os impostos” 
funciona como objeto direto e deve ser substituído por ‘os’. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:V D 

Como o verbo “obrigam” termina em som nasal , o pronome oblíquo assume 
a forma NO. 
Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão 
apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo “os impostos” 
funciona como objeto direto e deve ser substituído por ‘os’ 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MEN - MEDICO/ENDOSCOPISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 



Cargo: MHE - MEDICO/HEMATOLOGISTA (ADULTO) 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MII - MEDICO/INTENSIVISTA INFANTIL 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MNE - MEDICO/NEONATOLOGISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MNF - MEDICO/NEFROLOGISTA  
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

5 - Gab.:V C 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 

No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V A Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 



Cargo: MNG - MEDICO/NEUROENCEFALOG. 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

20 - Gab.:V A 

Em “Não sei porque é tão difícil...”, a palavra PORQUE deveria ter sido 
grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). 

Nas perguntas, “por que”deve ser grafado separadamente e , quando perto 
do ponto de interrogação, acentuado. “Porquê” está correto , já que é 
substantivo. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MOP - MEDICO/ORTOPEDISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

4 - Gab.:V A 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 

Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MPS - MEDICO/PSIQUIATRA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

7 - Gab.:V B 

“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 

Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MTB - MEDICO/DO TRABALHO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 



Cargo: MUS - MEDICO/ULTRASSONOGRAFISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MUR - MEDICO/UROLOGISTA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: BIM - BIOMEDICO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:W E 

No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o 
controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a 
preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como 
se pode observar no trecho:”O governo espera que aumento do imposto 
sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais 
concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso 
para enfrentar a crise econômica.”  

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W A 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V B 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W C Em ‘Vetaram-se...” o pronome é partícula apassivadora e não índice de 
indeterminação do sujeito, pois VETAR é verbo transitivo direto. INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:W A Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 



Cargo: ENF - ENFERMEIRO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X D 
O gabarito está correto , já que , segundo o texto, as medidas se 
assemelham: aumento de impostos e proibição do fumo em lugares 
específicos. 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:V C 
O gabarito está correto , já que , segundo o texto, as medidas se 
assemelham: aumento de impostos e proibição do fumo em lugares 
específicos. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:V B 

No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o 
controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a 
preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como 
se pode observar no trecho:”O governo espera que aumento do imposto 
sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais 
concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso 
para enfrentar a crise econômica.” 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:X C 

No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o 
controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a 
preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como 
se pode observar no trecho:”O governo espera que aumento do imposto 
sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais 
concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso 
para enfrentar a crise econômica.” 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:W C 

No último parágrafo do texto, está clara a frase: “...obrigam o cliente a fazer 
um chek-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo”, o 
que confirma a opção :”O tabagismo já pode ser detectado através de exame 
médico.” 

A alternativa “Apesar de todas as restrições , o tabagismo não tem chance de 
ser erradicado no Brasil” está incorreta de acordo com o texto, já que no 
último parágrafo encontramos “Parece claro que, um dia, o cigarro será 
lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade.” 
A opção C da prova X está correta de acordo com o texto : “De cada dez 
currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final “não 
f.”umante”,e, isso pesa na decisão do empregador” e “...patrões acham que 
os não fumantes são mais produtivos. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:X B 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:V A 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 



4 - Gab.:W D 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X D 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:V C 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W A 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V B “Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não INDEFERIDO - 



deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

7 - Gab.:X C 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W E 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X B 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:V A 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:W D 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:V D O termo “os fumantes” completa o sentido do verbo “prejudicar”, sem o uso 
de preposição, portanto, funciona como objeto direto. INDEFERIDO - 

9 - Gab.:X E O termo “os fumantes” completa o sentido do verbo “prejudicar”, sem o uso 
de preposição, portanto, funciona como objeto direto INDEFERIDO - 

10 - Gab.:W E 
A única opção em que se verifica sentido conotativo ( figurado) é a indicada 
no gabarito. O verbo ‘acorrentar”, em sentido denotativo, indica prender com 
correntes, o que não tem coerência no contexto. Todos os outros termos 
foram empregados em sentido denotativo. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X C 
A única opção em que se verifica sentido conotativo ( figurado) é a indicada 
no gabarito. O verbo ‘acorrentar”, em sentido denotativo, indica prender com 
correntes, o que não tem coerência no contexto. Todos os outros termos 
foram empregados em sentido denotativo. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:W C 
A forma verbal é que assume a voz passiva, e integra a oração e os verbos 
SEMPRE devem concordar com o sujeito. 
Observação: não há pertinência de grifo na questão, que também não se 
refere ao uso de preposições. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:X A 
A forma verbal é que assume a voz passiva, e integra a oração e os verbos 
SEMPRE devem concordar com o sujeito. 
Observação: não há pertinência de grifo na questão, que também não se 
refere ao uso de preposições. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:W D Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 
12 - Gab.:V A Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 



12 - Gab.:X B Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 

13 - Gab.:X E A RAPIDEZ não é locução adverbial. Além disso, a preposição PARA 
invalidaria o uso de outra preposição. INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W A 
A oração em que se insere o relativo CUJO é adjetiva restritiva e não 
explicativa. Esse pronome indica posse e deve concordar com o substantivo 
que lhe é posposto. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:X D 
A oração em que se insere o relativo CUJO é adjetiva restritiva e não 
explicativa. Esse pronome indica posse e deve concordar com o substantivo 
que lhe é posposto. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:V E Em ‘Vetaram-se...” o pronome é partícula apassivadora e não índice de 
indeterminação do sujeito, pois VETAR é verbo transitivo direto. INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V D 

A única opção que apresenta desvio da norma culta é “ Eles já obedecem as 
novas regras”, pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as 
outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua 
portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo “busca” vem 
determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo “renunciar”exige a 
preposição A. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W B 

A única opção que apresenta desvio da norma culta é “ Eles já obedecem as 
novas regras”, pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as 
outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua 
portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo “busca” vem 
determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo “renunciar”exige a 
preposição A. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X E 

A única opção que apresenta desvio da norma culta é “ Eles já obedecem as 
novas regras”, pois omitiu-se o acento grave indicativo de crase. Todas as 
outras estão corretas. O verbo largar, sinônimo de abandonar integra a língua 
portuguesa e não indica desvio da norma. O substantivo “busca” vem 
determinado pelo artigo A e não indica montaria. O verbo “renunciar”exige a 
preposição A. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:W C Neste contexto, COMO é conjunção coordenativa aditiva e indica ideia de 
adição. INDEFERIDO - 

19 - Gab.:V B 
Combate é substantivo abstrato proveniente de verbo combater,portanto 
formado por derivação regressiva, conforme pode ser confirmado na 
Gramática – teoria e exercícios, de Paschoalin e Spadoto, p. 150, e outras) 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:W D 

Em “Não sei porque é tão difícil...”, a palavra PORQUE deveria ter sido 
grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). 
Nas perguntas, “por que”deve ser grafado separadamente e , quando perto 
do ponto de interrogação, acentuado. “Porquê” está correto , já que é 
substantivo. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:X B 

Em “Não sei porque é tão difícil...”, a palavra PORQUE deveria ter sido 
grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). 
Nas perguntas, “por que”deve ser grafado separadamente e , quando perto 
do ponto de interrogação, acentuado. “Porquê” está correto , já que é 
substantivo. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:V A 
Em “Não sei porque é tão difícil...”, a palavra PORQUE deveria ter sido 
grafada POR QUE (preposição e pronome relativo, em interrogação indireta). 
Nas perguntas, “por que”deve ser grafado separadamente e , quando perto 
do ponto de interrogação, acentuado. “Porquê” está correto , já que é 

INDEFERIDO - 



substantivo. 
21 - Gab.:W B A forma MANTESSEM está errada. O correto seria MANTIVESSEM. INDEFERIDO  
22 - Gab.:X C Na questão está escrito GRAFADO e não GRIFADO. indeferido  
23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:X D Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:W A Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 

24 - Gab.:W B 

Como o verbo “obrigam” termina em som nasal , o pronome oblíquo assume 
a forma NO. 
Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão 
apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo “os impostos” 
funciona como objeto direto e deve ser substituído por ‘os’ 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:V D 

Como o verbo “obrigam” termina em som nasal , o pronome oblíquo assume 
a forma NO. 
Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão 
apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo “os impostos” 
funciona como objeto direto e deve ser substituído por ‘os’ 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:X E 

Como o verbo “obrigam” termina em som nasal , o pronome oblíquo assume 
a forma NO. 
Embora a posição do pronome oblíquo seja , em muitos casos, uma questão 
apenas fonética, não é assunto pertinente à questão. O termo “os impostos” 
funciona como objeto direto e deve ser substituído por ‘os’ 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: FAR - FARMACEUTICO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

4 - Gab.:W D 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 

Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W A 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:V C Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da INDEFERIDO - 



população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

7 - Gab.:W E 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V B 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:W D 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:W D Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 

14 - Gab.:W A A única opção que também dá idéia de adversidade é CONTUDO. LOGO 
exprime idéia de conclusão. INDEFERIDO - 

23 - Gab.:W A Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X C 

No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o 
controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a 
preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como 
se pode observar no trecho:”O governo espera que aumento do imposto 
sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais 
concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso 
para enfrentar a crise econômica.” 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:W E 

No primeiro parágrafo do texto, lê-se que o governo tomou medidas para o 
controle do uso do tabaco motivado por duas razões. Uma delas é a 
preocupação com a saúde pública e a segunda é de ordem econômica, como 
se pode observar no trecho:”O governo espera que aumento do imposto 
sobre o cigarro compense a perda de receita com os benefícios fiscais 

INDEFERIDO - 



concedidos ao setor de automóveis e de material de construção como recurso 
para enfrentar a crise econômica.” 

3 - Gab.:X A 

No último parágrafo do texto, está clara a frase: “...obrigam o cliente a fazer 
um check-up médico que pode detectar, entre outros males, o tabagismo”, o 
que confirma a opção :”O tabagismo já pode ser detectado através de exame 
médico.” 

A alternativa “Apesar de todas as restrições , o tabagismo não tem chance de 
ser erradicado no Brasil” está incorreta de acordo com o texto, já que no 
último parágrafo encontramos “Parece claro que, um dia, o cigarro será 
lembrado como uma esquisitice do passado da humanidade.” 
A opção C da prova X está correta de acordo com o texto : “De cada dez 
currículos que recebemos para uma vaga, pelo menos um traz no final “não 
f.”umante”,e, isso pesa na decisão do empregador” e “...patrões acham que 
os não fumantes são mais produtivos. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:X B 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:W D 

O adjunto adverbial no início ou no meio do período não tem seu significado 
modificado pelo uso da vírgula. 
Na opção indicada pelo gabarito , se as vírgulas forem retiradas, a oração 
adjetiva passa de explicativa para restritiva, dando o sentido de que só aquele 
cigarro que foi usado como acessório de sedução nos filmes de Hollywood é 
que hoje é malvisto pela maioria das pessoas, os outros não. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X D 

Não é o aumento dos impostos que varia de acordo com o poder aquisitivo da 
população, e , sim,as conseqüências advindas do aumento dos impostos, isto 
é , quem tem menor poder aquisitivo diminui o consumo do cigarro ou para de 
fumar, quando o preço aumenta.( Cf. primeiro parágrafo) 
Os não fumantes sempre se incomodaram com a fumaça do cigarro ( não 
passaram a se incomodar por causa da legislação). O texto diz que eles até 
demonstraram concordância com as novas regras, aplaudindo o fato de ser 
proibido fumar em aviões. 
A opção que apresenta o advérbio “atualmente” não exige verbo no presente. 
No terceiro parágrafo do texto, lê-se “Em 2000, a propaganda tabagista foi 
proibida em todos os meios de comunicação.” Se  em 2000 a propaganda foi 
proibida e não há legislação em contrário após 2000, a opção “Atualmente já 
foi proibida qualquer propaganda de cigarros nos meios de comunicação” é 
válida. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W E 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:X C 
“Naquele tempo” indica tempo e não lugar, portanto a palavra “onde” não 
deve ser utilizada. A forma correta seria “em que”. 
Em “...não tinham para onde ir, a preposição  “para” já indica o movimento , 
portanto , não cabe a palavra “aonde”. 

INDEFERIDO - 



8 - Gab.:W D 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X B 

A oração “caso se comprove” tem verbo na voz passiva sintética; portanto, 
“que a fumaça não se dispersa com facilidade” funciona como sujeito ( oração 
subordinada substantiva subjetiva) 
È o mesmo que: este fato (que a fumaça não se dispersa com facilidade) seja 
comprovado. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:X A 
A forma verbal é que assume a voz passiva, e integra a oração e os verbos 
SEMPRE devem concordar com o sujeito. 
Observação: não há pertinência de grifo na questão, que também não se 
refere ao uso de preposições. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:W D Duas opções corretas DEFERIDO ANULADA 

13 - Gab.:W B A RAPIDEZ não é locução adverbial. Além disso, a preposição PARA 
invalidaria o uso de outra preposição. INDEFERIDO - 

18 - Gab.:X A Neste contexto, COMO é conjunção coordenativa aditiva e indica ideia de 
adição. INDEFERIDO - 

23 - Gab.:W A Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:X D Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 
23 - Gab.:V C Erro de digitação DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:V A 
Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no 
estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra 
especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo 
limitar e não impedir a expansão desse setor. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X A 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:V C A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e 
não atividades de importância local ou regional. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:X D A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e 
não atividades de importância local ou regional. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 



Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

29 - Gab.:V E 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:V B 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: BIM - BIOMEDICO 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:V B 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:W E 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:W B 
O Brasil não apresenta baixo nível de industrialização. A indústria no Brasil é, 
de certa forma, dependente e em muitos casos de capital externo mas o 
Parque Industrial Brasileiro é muito representativo. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ENF - ENFERMEIRO 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:W E 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:X C Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-

INDEFERIDO - 



sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

25 - Gab.:V B 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:X B 
Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no 
estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra 
especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo 
limitar e não impedir a expansão desse setor. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W D 
Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no 
estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra 
especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo 
limitar e não impedir a expansão desse setor. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V A 
Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no 
estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra 
especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo 
limitar e não impedir a expansão desse setor. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:X E Investimentos públicos em construções (moradias) populares não caracteriza 
favelização (construções irregulares). 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:V D Investimentos públicos em construções (moradias) populares não caracteriza 
favelização (construções irregulares). INDEFERIDO - 

27 - Gab.:W B Investimentos públicos em construções (moradias) populares não caracteriza 
favelização (construções irregulares). INDEFERIDO - 

28 - Gab.:W A 
Os créditos do poder público ao setor rural sempre foram grandes 
principalmente aos grandes proprietários e só vem aumentando na última 
década. (inclusive para agricultura familiar). 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:X D 
Os créditos do poder público ao setor rural sempre foram grandes 
principalmente aos grandes proprietários e só vem aumentando na última 
década. (inclusive para agricultura familiar). 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:V C 
Os créditos do poder público ao setor rural sempre foram grandes 
principalmente aos grandes proprietários e só vem aumentando na última 
década. (inclusive para agricultura familiar). 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:V E 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X A 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:X C A questão faz referencia a um presente e futuro próximo, portanto países 
como China e Índia entre outros. INDEFERIDO - 

30 - Gab.:V B A questão faz referencia a um presente e futuro próximo, portanto países 
como China e Índia entre outros. INDEFERIDO - 

30 - Gab.:W E A questão faz referencia a um presente e futuro próximo, portanto países 
como China e Índia entre outros. INDEFERIDO - 



31 - Gab.:V D 
O Brasil não apresenta baixo nível de industrialização. A indústria no Brasil é, 
de certa forma, dependente e em muitos casos de capital externo mas o 
Parque Industrial Brasileiro é muito representativo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:X E 
O Brasil não apresenta baixo nível de industrialização. A indústria no Brasil é, 
de certa forma, dependente e em muitos casos de capital externo mas o 
Parque Industrial Brasileiro é muito representativo. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:W A A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e 
não atividades de importância local ou regional. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:V C A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e 
não atividades de importância local ou regional. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:X D A questão refere-se as principais atividades do estado em relação ao Brasil e 
não atividades de importância local ou regional. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: FAR - FARMACEUTICO 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:V B 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V A 
Inegável a expansão de vagas e cursos superiores voltados para o setor no 
estados mas a expansão não acompanhou a demanda de mão de obra 
especialmente aquela que requer maior experiência a questão utiliza o termo 
limitar e não impedir a expansão desse setor. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:X C 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:V B 
Existem inúmeras divisões que poderiam ser aplicadas ao continente africano 
entre elas África do Norte e África Sub-Saariana. Aspectos geográficos norte-
sul (setentrional – meridional) podem ser visualizada assim com diferenças 
étnicas (África Branca – África Negra). 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C 
Grandes áreas agrícolas com número de propriedades rurais permitem uma 
compreensão do tamanho médio de propriedades consequentemente de 
grande concentração de terras. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 
 
 



Cargo: MAN - ANESTESIOLOGISTA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 
 
Cargo: MEG - MEDICO/CIRURGIAO GERAL 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:V B 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X C 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W E 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 

INDEFERIDO - 



e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

35 - Gab.:W D 

Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1° “A Conferência de Saúde 
reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O 
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de 
Saúde tem caráter permanente e deliberativo”. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:X D 

Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de 
recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão 
contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As 
diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser 
repassado, mas não na forma de repasse.      

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:V C 

Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser 
classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos 
segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e 
mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas 
mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) 
(Medronho et al, 2003).  

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W A A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:X D A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 



 
Cargo: MOP - MEDICO/ORTOPEDISTA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MPI - MEDICO/PSIQUIATRA INFANTIL 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:V B 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MUR - MEDICO/UROLOGISTA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: BIM - BIOMEDICO 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

34 - Gab.:V B 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 

INDEFERIDO - 



dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

35 - Gab.:W D 

Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1° “A Conferência de Saúde 
reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O 
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de 
Saúde tem caráter permanente e deliberativo”. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W A A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: ENF - ENFERMEIRO 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:W E 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V B 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X C A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 

INDEFERIDO - 



mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

34 - Gab.:V B 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W E 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X C 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:W D 
Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1° “A Conferência de Saúde 
reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

INDEFERIDO - 



formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O 
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de 
Saúde tem caráter permanente e deliberativo”. 

35 - Gab.:X B 

Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1° “A Conferência de Saúde 
reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O 
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de 
Saúde tem caráter permanente e deliberativo”. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V A 

Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1° “A Conferência de Saúde 
reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O 
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de 
Saúde tem caráter permanente e deliberativo”. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:W A 

Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de 
recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão 
contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As 
diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser 
repassado, mas não na forma de repasse.      

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:X D 

Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de 
recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão 
contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As 
diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser 
repassado, mas não na forma de repasse.     

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:V C Segundo a lei nº 8.142/90, para receberem o repasse direto e automático de 
recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde, os Estados deverão INDEFERIDO - 



contar com fundo de saúde e plano de saúde, entre outras exigências. As 
diferenças regionais e o aumento da população vão interferir no valor a ser 
repassado, mas não na forma de repasse.      

38 - Gab.:W A 

Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser 
classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos 
segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e 
mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas 
mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) 
(Medronho et al, 2003).  

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X D 

Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser 
classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos 
segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e 
mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas 
mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) 
(Medronho et al, 2003).  

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:V C 

Os indicadores de saúde (como o coeficiente de mortalidade) podem ser 
classificados como gerais (mortalidade geral) ou específicos, estes últimos 
segundo sexo (mortalidade segundo sexo), idade (mortalidade infantil e 
mortalidade com 50 anos ou mais de idade), causa (mortalidade por causas 
mal definidas) ou qualquer outra variável de interesse (mortalidade materna) 
(Medronho et al, 2003).  

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W A A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:X D A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. 

DEFERIDO ANULADA 

40 - Gab.:V D 

“O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final 
do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em 
suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a 
garantia do acesso, a promoção da eqüidade, a garantia da integralidade da 
atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização 
de gastos e otimização de recursos.” (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18). 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X E 

“O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final 
do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em 
suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a 
garantia do acesso, a promoção da eqüidade, a garantia da integralidade da 
atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização 
de gastos e otimização de recursos.” (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18). 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: FAR - FARMACEUTICO 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:W E 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 

INDEFERIDO - 



O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

33 - Gab.:V B 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V B 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W E 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”.  DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:W A A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

40 - Gab.:V D 

“O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final 
do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em 
suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a 
garantia do acesso, a promoção da eqüidade, a garantia da integralidade da 
atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização 
de gastos e otimização de recursos.” (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18). 

INDEFERIDO - 



40 - Gab.:W B 

“O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá expressar o desenho final 
do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde, em 
suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a 
garantia do acesso, a promoção da eqüidade, a garantia da integralidade da 
atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização 
de gastos e otimização de recursos.” (Pactos pela Saúde, volume 1, pág. 18). 

INDEFERIDO - 

 
 
Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:X C 

A classificação de risco nos serviços de atendimento às urgências tem o 
objetivo de avaliar quais pacientes necessitam de avaliação/cuidados com 
mais premência, organizando a ordem de atendimento pelo grau de urgência 
de cada caso. Dessa forma, este dispositivo está em consonância com o 
princípio de equidade que se refere a uma atenção à saúde justa, respeitando 
as necessidades de cada cidadão. O que determina o tipo de atendimento (e 
o tempo de espera para tal) é a complexidade do problema de cada usuário. 
O atendimento a todos que procuram o serviço caracteriza a universalidade, o 
que ocorre com ou sem a classificação de risco. A integralidade em todas as 
suas dimensões também ocorre independente de haver classificação de 
risco.        

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W E 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V B 

Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 
governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X C Segundo a lei nº 8.080/90, Art. 7º, inciso IX é um princípio do SUS a 
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de INDEFERIDO - 



governo por meio da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; e da regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 
Acerca da regionalização e da hierarquização temos que: “os serviços devem 
ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente 
(hierarquização), dispostos numa área geográfica delimitada (regionalização) 
e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade 
dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 
modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia 
disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus 
problemas).” (ABC do SUS, pág. 50). 

35 - Gab.:X B 

Segundo a lei nº 8.142/90, Art. 1º, Parágrafo 1° “A Conferência de Saúde 
reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.”. No mesmo Artigo em seu Parágrafo 2º está descrito que “O 
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.”. Assim, a única opção correta é a que diz que “o Conselho de 
Saúde tem caráter permanente e deliberativo”. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X A 

A interação preliminar dos fatores relacionados com o agente potencial, o 
hospedeiro e o meio ambiente na produção da doença pode ser denominada 
período de pré-patogênese. A evolução de um distúrbio no homem, desde o 
seu início, mesmo que inaparente, marca o início do período de patogênese 
(Leavell e Clark, 1976, pág. 14).   

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W A A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:V C A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:X D A questão apresenta duas alternativas corretas: “doença de chagas” e 
“esquistossomose (em área endêmica)”. 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MCO - MEDICO/CARDIOLOGISTA 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

 
Cargo: MEG - MEDICO/CIRURGIAO GERAL 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos INDEFERIDO - 



familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco 
 
Cargo: MEV - MEDICO/CIRURGIAO VASCULAR 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:V C 
O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de 
risco para neoplasia, autoriza  a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é 
indicado para afastar  pneumonia. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V B 
Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao 
contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. 
Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:W B A anemia causada por deficiência de ferro deve ser investigada para chegar a 
uma etiologia que seria ocultada pelo tratamento 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:V C 
O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de 
risco para neoplasia, autoriza  a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é 
indicado para afastar  pneumonia. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:X D O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W A O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

45 - Gab.:W B O aparecimento de lesões eritematosas após uso de amoxacilina é típico de 
mononucleose INDEFERIDO - 

45 - Gab.:X E O aparecimento de lesões eritematosas após o uso de antibiótico e o 
hemograma sugerem mononucleose INDEFERIDO - 

47 - Gab.:V A 
Os sintomas irritativos, urgência urinária aparecem em outras patologias 
urinárias. 
As evidências epidemiológicas mostram um benefício maior do toque retal 
associado a dosagem do PSA 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:W D 
Os sintomas irritativos, urgência urinária aparecem em outras patologias 
urinárias. 
As evidências epidemiológicas mostram um benefício maior do toque retal 
associado a dosagem do PSA 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V B Resposta compatível com o gabarito original INDEFERIDO - 

50 - Gab.:X C Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao 
contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. INDEFERIDO - 



Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

50 - Gab.:V B 
Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao 
contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. 
Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:W E 
Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao 
contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. 
Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MEN - MEDICO/ENDOSCOPISTA 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

 
Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

 
Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

47 - Gab.:V A 
Os sintomas irritativos, urgência urinária aparecem em outras patologias 
urinárias. 
As evidências epidemiológicas mostram um benefício maior do toque retal 
associado a dosagem do PSA 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V B 
Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao 
contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. 
Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MNF - MEDICO/NEFROLOGISTA  
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:V B Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao INDEFERIDO - 



contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. 
Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

 
Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:V C 
O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de 
risco para neoplasia, autoriza  a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é 
indicado para afastar  pneumonia. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

 
Cargo: MPI - MEDICO/PSIQUIATRA INFANTIL 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:V C 
O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de 
risco para neoplasia, autoriza  a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é 
indicado para afastar  pneumonia. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MUS - MEDICO/ULTRASSONOGRAFISTA 
Disciplina: F. BÁSICOS DE MEDICINA (FBM) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:V C 
O quadro clínico com tosse de curta duração, acima de 3 dias, sem fator de 
risco para neoplasia, autoriza  a pensar em bronquite aguda e o Rx tórax é 
indicado para afastar  pneumonia. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V C O código de ética obriga ao médico nas situações de risco comunicar aos 
familiares e a gravidez na adolescência é uma situação de risco INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V B 
Nas hepatites virais as transaminases mostram-se muito elevadas ao 
contrário das alterações decorrentes do uso de álcool que são discretas. 
Não é a fração renal da gamaglutamiltransferase que se eleva na alteração 
hepática 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MAN - ANESTESIOLOGISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

53 - Gab.:V C 
BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; 
Quarta Edição, 2004, página 1177 : “Hipóxia é a principal causa de 
bradicardia no recém nascido.” 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V A BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; 
Quarta Edição, 2004, página 824, tabela 30-2 : Indicações de INDEFERIDO - 



ventilação monopulmonar ABSOLUTAS 1) isolamento de cada 
pulmão para prevenir a contaminação do pulmão sadio (infecção, 
hemorragia maciça) 2) controle da distribuição da ventilação a apenas 
um pulmão (fístula broncopleural, fístula broncopleurocutânea, cisto 
ou bolhas unilaterais) 3)lavagem brônquica unilateral 4) cirurgia 
toracoscópica vídeo-assistida  RELATIVAS 1) exposição cirúrgica – 
alta prioridade (aneurisma de aorta torácica, pneumectomia, 
lobectomia superior) 2) exposição cirúrgica – baixa prioridade ( 
cirurgia de esôfago, lobectomia média e inferior, toracoscopia sob 
anestesia geral). 

55 - Gab.:V A Erro na formulação a questão. A palavra “venosos” não deveria fazer parte do 
enunciado. DEFERIDO ANULADA 

61 - Gab.:V C 
“Bloqueadores neuromusculares” são utilizados em procedimentos 
anestésicos em cirurgias de urgência, em cirurgias pediátricas, etc. portanto, 
está contido no conteúdo programático. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:V B 

BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; 
Quarta Edição, 2004, página 346, tabela 14-1 : “Classificação tentaiva 
dos subtipos de receptores opióides e suas ações” : mu – depressão 
respiratória, redução do trânsito gastrointestinal, antidiarreica, rigidez 
muscular esquelética, liberação de prolactina, prurido, espasmo biliar, 
reversão da acetilcolina, catalepsia, efeitos cardiovasculares. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:V D 

BARASH PG, Cullen BF, Stoelting RK – Anestesia Clínica – Manole; 
Quarta Edição, 2004, páginas 595 à 638: 
tabela 23-2 : SÍNDROMES ASSOCIADAS COM MANUSEIO DIFÍCIL 
DAS VIAS AÉREAS – CONDIÇÃO PATOLÓGICA : trauma 
(traumatismo cranioencefálico, lesão facial, lesão da coluna cervical) 
> PRICIPAIS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS 
RELACIONADAS ÀS VIAS AÉREAS : rinorréia cerebroespinhal, 
edema da via aérea, hemorragia, fratura instável das maxilas e 
mandíbula, lesão intralaríngea, luxação de vétebras cervicais.    
“A laringoscopia bem sucedida envolve distorção dos planos anatômicos 
normais da via aérea supralaríngea para produzir uma linha de visualização 
direta desde o olho do operador até a laringe : isto exige o alinhamento dos 
eixos oral, faríngeo e laríngeo. (...) Para remediar isto, uma posição ótima de 
Magill ou de “cheirar” deve ser realizada. Esta posição, que implica leve 
flexão do pescoço sobre o tórax (35°) e extensão forte da cabeça sobre o 
pescoço (ângulo de 80-85° entre o eixo sagital da cabeça ao nível do nariz, e 
o eixo longo do pescoço) na articulação atlantooccipital.” 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MCO - MEDICO/CARDIOLOGISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

55 - Gab.:V C Recursos deferidos realmente a resposta certa é letra D DEFERIDO D 

56 - Gab.:V B O objetivo era o uso dos marcadores na síndrome coronariana,principalmente 
na realidade que vivemos,onde nem todos os serviços possuem marcadores 

INDEFERIDO  - 



tipo Ck massa ,troponina T ou /e I ate mesmo CK mb.Onde a faixa de idade 
dos nossos pacientes cursam com  patologias que diminuiem a especificidade 
da Ckmb,com tumor de próstata,tumor de pulmão  e esofago,e a troponina é 
usada,para melhor definir a dor toracica,com sensibilidade identica a 
Ckmb.Nos demais resposta colocamos os periodos tardio ou precoce de 
verificação da enzima ,naquela, o objetivo era como uma compreensão geral 
das duas enzimas.Logo para diagnostico de dor toracica ;as duas são 
sensiveis para síndrome coronáriana,com diagnóstico final.. 

61 - Gab.:V C Gabarito com duas respostas DEFERIDO ANULADA 

63 - Gab.:V B 

A questão  solicita o que nos intens relacionados não se inclui como fator de 
risco ,e usando a própria bibliografia,indicada pelo colega, o Tratado de 
Cardiologia da SOCESP 1° edição 2005  pag 723-724 
“Em relação aos achados anatomoclinicos das autópsias,observa-se 
acometimentos em mulheres,de idade superior a 60 anos,evidencia de 
doença uniarterial,vítimas do primeiro infarto,portadoras de  hipertensão 
arterial,sem hipertrofia e normalmente submetidos a terapia trombolitica” 

INDEFERIDO  - 

   
Cargo: MEG- MÉDICO/CIRURGIÃO GERAL 
Disciplina: CONHEC. NA AREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

53 - Gab.:V C 

A neoplasia pancreática mais comum é o adenocarcinoma pancreático, 
respondendo por 80-90% de todas a neoplasias pancreáticas. Quando se tem 
a certeza diagnóstica (histopatológica ou citológica) de um cistoadenoma 
seroso não se faz necessário o tratamento cirúrgico. 

INDEFERIDO  

54 - Gab.:V D 

O tratamento mais aceito atualmente é a tireoidectomia “near-total”, a 
tireoidectomia total tem sido reservada apenas para casos em de oftalmopatia 
associada, e mesmo assim devido a sua morbidade elevada tem sido 
amplamente questionada. A tireoidectomia “near-total” é a conduta em por 
parte dos serviços de cirurgia brasileiros. 

INDEFERIDO  

55 - Gab.:V D 

Trata-se de um quadro de colangite aguda, no próprio enunciado da questão 
foi dito que a opção foi de tratamento cirúrgico, portanto, a opção 
endoscópica e uso de antibióticos, não podem ser considerados. O melhor 
tratamento cirúrgico é a drenagem da via biliar. Os outros procedimentos não 
descomprimem a via biliar ou não podem ser realizados na condição clinica 
da paciente. 

INDEFERIDO  

57 - Gab.:V B ERRO DE GABARITO DEFERIDO D 

59 - Gab.:V C 
Na retocolite ulcerativa, o megacólon tóxico só se torna indicação de cirurgia, 
quando há falha de tratamento clínico, dessa maneira nem todos os pacientes 
com megacólon tóxico são candidatos a tratamento cirúrgico. 

INDEFERIDO  

60- Gab.:V A 

Em nenhuma literatura especializada o etilismo é fator de risco para o 
desenvolvimento de hérnias incisionais, não pode-se afirmar que todos os 
pacientes etilistas têm ascite, são desnutridos ou portadores de cirrose 
hepática.  

INDEFERIDO  

61- Gab.:V D ERRO NA GRAFIA DAS RESPOSTAS. DEFERIDO ANULADA 

63- Gab.:V C 
No enunciado da questão pede-se para marcar a opção correta. De todas as 
alternativas a única correta é a descrita na letra C, pois diz que o paciente 
está assintomático. Em nenhuma outra resposta foi dito que os pacientes com 

INDEFERIDO  



trauma cervical grave deixarão de ser submetidos a tratamento cirúrgico, 
porém em pacientes sem indicação de tratamento cirúrgico imediato, o 
Doppler pode ser realizado com sensibilidade considerável.  

 
Cargo: MPE - MEDICO/PEDIATRA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

52 - Gab.:V D 

A Síndrome nefrítica predomina na idade escolar e cursa com hipertensão e 
hematúria. 

Mesmo na ausência de foto ilustrativa, diante de um pré-escolar com história 
de edema, oligúria e infecção de vias aéreas prévia, a hipótese mais provável 
é Síndrome Nefrótica. 

(Murahovisch, J, página 495, Sarvier, 6ª edição, 2006). 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V C 
O caso descrito é de Síndrome nefrótica e portanto devem ser dosados 
albumina e Colesterol séricos e proteinúria de 24 horas.(Murahovisch, J, 
página 495, Sarvier, 6ª edição, 2006). 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V A 
Trata-se da forma sistêmica da Artrite Reumatóide. Dentre as assertivas 
desta questão a mais sugestiva é de Artrite Reumatóide. A poliartrite surge 
nos primeiros seis meses (Piva e Celeny  da doença. (Murahovisch, J, página 
656, Sarvier, 6ª edição, 2006.) 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V E Infelizmente houve erro de digitação na descrição da ausculta em que a 
palavra certa é esquerdo e não direito. 

DEFERIDO ANULADA 

56 - Gab.:V B 

A idade (criança pequena, menos de 2 anos de idade), a gravidade do quadro 
com evolução rápida complicando com derrame pleural, a anemia 
demonstrando hemólise pela infecção, sugerem infecção estafilocócica. 
(Pediatria Básica, Marcondes E, página 209 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004.) 
A idade (criança pequena, menos de 2 anos de idade), a gravidade do quadro 
com evolução rápida complicando com derrame pleural, a anemia 
demonstrando hemólise pela infecção, sugerem infecção estafilocócica. 
Apesar da prevalência de pneumococos no nosso meio, esta evolução 
sugere Pneumonia Estafilocócica.  
Analisando o caso clínico com a radiografia é evidente que houve erro de 
digitação no relato da ausculta pulmonar. A radiografia mostra opacificação 
de quase todo hemitórax esquerdo, apagamento da cúpula diafragmática e do 
seio costofrênico esquerdo, sugerindo derrame  pleural. A incidência em 
Laurel não iria ajudar no diagnóstico de derrame devido a opacificação do 
hemitorax. O ideal seria realizar uma ultrassonografia de tórax ou radiografia 
em decúbito lateral oposto ao lado da consolidação. 
(Pediatria Básica, Marcondes E, página 209 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004.) 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V E 

Quando em qualquer texto usa-se o termo recém-nascido não especificado, 
pensa-se em RN de termo ou a termo. Como é uma icterícia tipo tardia 
sem hemólise num RN hígido, provavelmente está relacionada ao 
Leite, cuja explicação ainda é indeterminada. Portanto deve-se 
manter amamentação a intervalos curtos. 
(Murahovisch, J, página 54, Sarvier, 6ª edição, 2006). 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V C Na PTI meninos e meninas são igualmente afetados em contraste com INDEFERIDO - 



adultos nos quais há predomínio de acometimento do sexo feminino (3:1). 
Não evolui com hepatoesplenomegalia. 
(Pediatria Básica, Marcondes E, página 731 tomo II, Savier, 9ª edição, 2004.). 

61 - Gab.:V E 
O quadro clínico (RN hígido com hemorragia digestiva nos primeiros dias de 
vida) sugere Doença Hemorrágica do RN por deficiência dos fatores vitamina 
K- dependentes. Portanto a conduta é administração imediata de vitamina 
K. (Murahovisch, J,  página 64, Sarvier, 6ª edição, 2006. 

INDEFERIDO - 

62 - Gab.:V A 

A história natural da Bronquiolite viral aguda é o que foi descrita neste 
lactente: início agudo com febre baixa, tosse, coriza evoluindo 
gradativamente para insuficiência respiratória aguda. 
Não há história no pré-natal de leucorreia materna nem de conjuntivite 
neonatal para pensar em Infecção por Chlamydia. Não há alteração 
radiológica para pensar em pneumonia bacteriana. 
(Pediatria Básica, Marcondes E, página 193 tomo III, Savier, 9ª edição, 2004.) 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:V E Infelizmente na elaboração da questão faltou a palavra EXCETO. DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MEV - MEDICO/CIRURGIAO VASCULAR 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

56 - Gab.:V E Houve erro no  momento da confecção da resposta. A resposta pretendida 
era balão de oclusão proximal (MO.MA). 

DEFERIDO A 

57 - Gab.:V B Os stents devem ser realmente usados em casos de insucesso e de 
dissecção de artéria renal durante o procedimento.  

DEFERIDO C 

58 - Gab.:V E 

Conforme descrito no enunciado, o principal problema diagnosticado, foi a 
estenose de veia subclávia proximal, considerada com estenose central. 
Estas estenoses de acordo com a bibliografia citada pelo próprio candidato, 
são eXtremamente rígidas, demandando o uso de stents balão expansíveis. 
Cirurgia Endovascular, Armando de Carvalho Lobato, ICVE-SP 2006, página 
448 figuras 5F a 5J.  De acordo também com Rutherford, Vascular Surgery 
Sixth edition, Página 1701, os resultados de angioplastia sem stent são 
inferiores tanto em patência primária e alívio de sintomas, quanto em patência 
secundária 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V B 

Na literatura citada, assim com em Rutherford Vascular Surgery, sixth edition 
e F.H.A. Maffei segunda edição, a técnica do forame obturador para infecções 
de enxertos na região inguinal é indiscutível e considerada como primeira 
opção. A abordagem da região infectada deve ser realizada em procedimento 
secundário, já que o paciente encontra-se em bom estado geral e que 
segundo Carlos José de Brito, segunda edição, páginas 874 e 875, a 
mortalidade por infecção da nova derivação é menor quando realizada 
primeiramente a revascularização extra anatômica. 
Segundo  Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition, não há indicação de 
tratamento local da infecção, principalmente sem revascularização distal, 
devido à grande taxa de insucesso do procedimento, o que torna as 
alternativas C, D e E inviáveis.  

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V C 
Existem trabalhos científicos desde 1982  citados em Rutherford, Vascular 
Surgery, sixth edition, Pagina 2197, que, mostram a menor taxa de 
retrombose com a confecção de fístula arteriovenosa no mesmo momento da 

INDEFERIDO - 



trombectomia. 
No enunciado da questão é citada a não recanalização com trombólise, ou 
seja trombose residual e sinais evidentes de gangrena venosa, o que 
segundo a literatura aumenta o risco de perda do membro. O procedimento 
proposto na alternativa B, o qual não inclui a confecção da Fístula 
Arteriovenosa em caso de falha terapêutica, indicaria em uma paciente já 
com gangrena uma nova intervenção, o que aumentaria a chance de 
amputação e morte. A questão solicita ao candidato a mais completa 
abordagem abordagem cirúrgica de forma objetiva.  

62 - Gab.:V A 

Na literatura citada pelo candidato, Cirurgia Vascular, Haimovici, Revinter, o 
aneurisma infeccioso não é abordado. Essa patologia particular é abordada 
nos livros Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition e no F.H.A. Maffei, 
segunda edição. Em se tratando da indicação de cirurgia, a bibliografia citada 
considera como indicação de urgência o aneurisma infeccioso independente 
de tamanho, pelo risco de ruptura pela fragilidade da parede da aorta. Ainda 
segundo   Rutherford, Vascular Surgery, sixth edition pagina 1587, existem 
critérios que devem ser observados nessa suspeita diagnóstica: 
1)Hemocultura positiva para infecção bacteriana; 2) Erosão de vertebra 
lombar; 3) Sexo feminino; 4) Aneurismas não calcificados; 5) Apresentação 
do aneurisma após sepse bacteriana.  O enunciado da questão cita: 1) 
Paciente do sexo feminino; 2) sepse por pielonefrite; 3) aneurisma de aorta 
abdominal não calcificado; 4) Erosão de vértebra lombar; 5) Hemocultura 
positiva.  Desta forma: 
1) Não está levantando a hipótese de aneurisma de grande porte roto e sim 
aneurisma infeccioso.  
2) Nâo é necessário esperar a ruptura do aneurisma infeccioso para indicar a 
cirurgia, já que este é considerado indicação de cirurgia de urgência 
independente do tamanho. 
3)Todas as alternativas apontam a cirurgia como tratamento, devendo ao 
candidato escolher a melhor alternativa de acordo com o diagnóstico e com a 
literatura. 
   Tendo em vista o diagnóstico de Aneurisma Infeccioso e a abordagem 
cirúrgica proposta na literatura, devem ser obedecidos os passos:  Controle 
de sangramento(clampeamento proximal e distal), cultura de tecido, 
ressecção da aorta e ligadura em área de tecido saudável, 
antibioticoterapia e reconstrução por planos não infectados. Rutherford, 
Vascular Surgery sixth edition cita a ponte Axilo bifemoral no caso de infecção 
de aorta 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:V E 

A questão é clara quanto à localização da veia perfurante, FACE MEDIAL, 
NO TERÇO MÉDIO DA COXA. Em Rutherfordm Vascular Surgery, sixth 
edition pagina 2254, no tópico de padrão de varicosidades, na tabela 157.1 
perfurante na localização citada na questão é PERFURANTE DE HUNTER. 
Não há duas denominações para perfurantes localizadas em uma única 
região. Desta forma as perfurantes de Dodd, segundo a literatura citada pelo 
próprio candidato, são localizadas no terço distal da coxa. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 
 



Cargo: MCG - MEDICO/CLINICO GERAL 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

53 - Gab.:X A 
A expansão da estratégia de saúde da família promoveu acesso de um terço 
da população brasileira ao serviço de saúde 

Uma dos princípios da estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe 
INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V E 
A expansão da estratégia de saúde da família promoveu acesso de um terço 
da população brasileira ao serviço de saúde 
Uma dos princípios da estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:W C 
A expansão da estratégia de saúde da família promoveu acesso de um terço 
da população brasileira ao serviço de saúde 
Uma dos princípios da estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:W E A medida da altura uterina tem boa sensibilidade para prever a restrição do 
crescimento uterino INDEFERIDO - 

56 - Gab.:X C 
O ponto de corte da hipertensão na gravidez indicada pelo Ministério da 
Saúde é de 140/90 mmHg 
Níveis de hemoglobina entre 8 e 10 mg% na gravidez são de anemia 
moderada 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W E 
O ponto de corte da hipertensão na gravidez indicada pelo Ministério da 
Saúde é de 140/90 mmHg 
Níveis de hemoglobina entre 8 e 10 mg% na gravidez são de anemia 
moderada 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:V B 
O ponto de corte da hipertensão na gravidez indicada pelo Ministério da 
Saúde é de 140/90 mmHg 
Níveis de hemoglobina entre 8 e 10 mg% na gravidez são de anemia 
moderada 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X E O paciente hipocondríaco tem inúmeros sintomas mas baixa capacidade de 
abstração e difícil abordagem psicoterapica INDEFERIDO - 

58 - Gab.:W E As evidências epidemiológicas demonstram o benefício da redução de 
cálculos em pacientes que usam hidroclorotiazida INDEFERIDO - 

61 - Gab.:V D Os pacientes expostos no período devem ser tratados para evitar a 
disseminação da doença INDEFERIDO - 

61 - Gab.:X E Os pacientes expostos no período devem ser tratados para evitar a 
disseminação da doença INDEFERIDO - 

62 - Gab.:W A A dificuldade do diagnóstico está relacionado a longa evolução sem sintomas INDEFERIDO - 
62 - Gab.:V C A dificuldade do diagnóstico está relacionado a longa evolução sem sintomas INDEFERIDO - 
62 - Gab.:X D A dificuldade do diagnóstico está relacionado a longa evolução sem sintomas INDEFERIDO - 
63 - Gab.:V B Após a vacinação só ocorre elevação do anti-HbsAg INDEFERIDO - 
63 - Gab.:W E Após a vacinação só ocorre elevação do anti-HbsAg INDEFERIDO - 
63 - Gab.:X C Após a vacinação só ocorre elevação do anti-HbsAg INDEFERIDO - 
64 - Gab.:W B A evidência da associação já foi demonstrada como mostram os livros textos INDEFERIDO - 
65 - Gab.:V B Resposta compatível com o gabarito INDEFERIDO - 

 



Cargo: MEN – MEDICO/ENDOSCOPISTA 
Disciplina: CONHEC. NA AREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

52 - Gab.:V A 
O divertículo de Zenker se apresenta acima das fibras do músculo 
cricofaríngeo, posteriormente, porém não por entre as fibras do músculo 
cricofaríngeo. 

INDEFERIDO  

53 - Gab.:V C 

A laparoscopia diagnóstica tem sido o procedimento padrão ouro no 
estadiamento do câncer gástrico, pois com isso tem-se notado diminuição do 
número de laparotomias desnecessárias, além disso, através da laparoscopia 
conseguimos visualizar doença a distância (carcinomatose peritoneal, 
implantes pélvicos, linfonodos retroperitoneais). Além disso, evita a realização 
de cirurgias paliativas. 

INDEFERIDO  

54 - Gab.:V C 

O tratamento endoscópico do divertículo de Zenker tem resultados 
semelhantes ao tratamento cirúrgico. Inclusive, o procedimento endoscópico 
tem sido realizado com sucesso em diversos serviços no Brasil e no exterior, 
inclusive com boa aceitação pela SOBED. 

INDEFERIDO  

58 - Gab.:V E ERRO DE GRAFIA DEFERIDO ANULADA 
59 - Gab.:V D ENUNCIADO INCOMPLETO DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: MOB - MEDICO/GINECO-OBSTETRA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

52 - Gab.:V D SOGIMIG, 4ª. Edição, p. 578 INDEFERIDO - 
54 - Gab.:V C Abortamento inevitável ou Trabalho de abortamento. INDEFERIDO - 
55 - Gab.:V C SOGIMIG, 4ª, edição, p. 549. INDEFERIDO - 
60 - Gab.:V D SOGIMIG, 4ª. Edição, p. 280. INDEFERIDO - 
62 - Gab.:V D SOGIMIG, 4ª. EDIÇÃO, P. 589. INDEFERIDO - 
65 - Gab.:V A Sogimig, 4ª. Edição, p.719. INDEFERIDO - 

 
Cargo: MHE - MEDICO/HEMATOLOGISTA (ADULTO) 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

54 - Gab.:V D 

A questão está clara e de acordo com a literatura consolidada sobre esse 
assunto. A argumentação feita pelo candidato refere-se ‘a possibilidade de   
que uma marcação imuno-histoquímica isolada por CD 20 fosse capaz de 
definir um subtipo de Doença de Hodgkin. Isso não é possível. O CD20 
isoladamente  não é capaz de fazer diagnóstico de Doença de Hodgkin, muito 
menos de um subtipo complexo como o da questão. Casos como o do 
enunciado, exigem um painel de anticorpos marcadores, entre eles os 
apresentados na resposta do item D. A bibliografia apresentada pelo 
candidato comenta uma discussão em torno do tema sobre a presença de 
CD20 nos casos de Doença de Hodgkin, mas apenas como orientador de 
uma opção terapêutica, ou seja, o uso de Rituximab. Esse marcador é 

INDEFERIDO - 



comum entre os portadores de Linfoma não Hodgkin e não é capaz de 
distinguir histologicamente o subtipo da doença de Hodgkin sobre o qual a 
pergunta foi formulada, portanto, não há uma segunda opção de resposta 
além da letra D. 

57 - Gab.:V D A infecção pelo vírus C está associada ao linfoma linfoplasmacítico, mas não 
ao linfoma não Hodgkin. A questão correta é a da letra E. 

DEFERIDO E 

58 - Gab.:V B Houve um erro de digitação, pois seria dado outro enfoque a questão. DEFERIDO ANULADA 

59 - Gab.:V E 

O resultado de uma hemólise intravascular tem repercussão laboratorial, 
entre elas o aumento da hemoglobina livre no plasma, ou ‘hemoglobina 
sérica’ que é o termo preferido pelos autores do capitulo 101 na pág.652, 2ª 
coluna 1º parágrafo, do ‘Harrison – Medicina Interna’ 17ª edição, obra 
consultada para elaboração da prova.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MIF - MEDICO/INFECTOLOGISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:V C 

entre os vírus considerados o vírus da hepatite B é aquele que, atingindo 
superfícies inertes (como através de gota de sangue que inadvertidamente 
tenha espirrado numa determinada superfície), sobrevive muito mais tempo, 
mesmo na temperatura ambiente, os outros sendo muito mais suscetíveis à 
dessecação e consequente inativação. Isso dá-se, por exemplo, em centros 
de hemodiálise, onde a soroprevalência nos profissionais destes locais é 
relativamente maior que outros grupos, incluindo os que negam acidentes 
perfurocortantes. Confrontar com descrições em Mandell 7ª ed. caps. 146 
(Routes of Transmission) onde é textual”. . . and can survive for long periods 
on environmental surfaces.” e 305 onde é textual “. . . Infection related to 
environmental contamination is suggested by high HBV seroprevalence 
among unvaccinated dialysis patients and personnel.” 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V D 

a BANCA considera que a opção letra D é a mais adequada, conforme 
solicitado na questão, na falta de informações sobre a contagem de linfócitos 
CD4+ na gestante (acima de 250 céls/mm3 a nevirapina é contraindicada). 
Contudo, a BANCA reconhece que, o enunciado sendo omisso, há a 
possibilidade de a opção letra B poder ser considerada (conforme apontado 
no recurso, na citação do “Consenso 2008” do Ministério da Saúde). 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: MIT - MEDICO/INTENSIVISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

57 - Gab.:V C 

De acordo com dois livros texto recentes;Crtical Care Medicine,3° 
edition,2008,pag 1490 e Emergencias Médicas e Terapia Intensiva,Ratton ,2° 
edição,pag749 durante período de recuperação da rabdomiolise pode ocorrer 
hipercalcemia ,motivo pelo qual a reposição so poderá ser efeitas nos 
individuos sintomaticos ou com hipercalemia severa.inclusive um dos artigos 
colocados,pelo colega,enfatiza o mesmo. 

INDEFERIDO  - 

59 - Gab.:V E O que caracteriza o risco elevado de trombose venosa profunda é 
principalmente a imobilidade.No livro Terapia Intensiva INDEFERIDO  - 



Neurologica,Knobel,2005  coloca o TRM com lesão medular e doenças 
neuromusculares com 40% a 80% de possibilidade de TVP em doentes 
neurocirurgicos.Já aqueles com TRM sem lesão medular a incidência diminui 
para 10%.E um dos artigos apresentados ,pelo candidato,tambem refere 
presença de lesão medular ,como  causa de TVP ,o que não é solicitado nas 
respostas. 

60 - Gab.:V C 
Quadro tipico de uma complicação de pos-operatório de 
neurocirurgia,devendo ser usado DDAVP,nao apenas solução hipotonica ,. 
Referencia Knobel,Terapia Intensiva Neurologica  

INDEFERIDO  - 

63 - Gab.:V B 

Do ponto de vista técnico o erro de digitação,não compromete a 
compreensão  da questão.Não me parece que o termo TC signifiique 
trepanação ou tempo de coagulação como candidato refere,já que é utilizado 
em  vários livros textos de terapia intensiva,com: 
− Medicina Intensiva,Cid Marcos Davi,2005 
− Emergencias Médicas e Terapia Intensiva,Ratton,2° edição 
− Terapia Intesiva Neurologica,Knobel,2005.  

INDEFERIDO  - 

 

Cargo: MII - MEDICO/INTENSIVISTA INFANTIL 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:V A 
A ementa é oxigenioterapia que inclui todas as faixas etárias inclusive o 
período neonatal 

(Piva e Celeny – Medicina Intensiva Pediátrica, pág.260). 
INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V D 
Retardo do enchimento capilar especialmente no choque séptico é sinal 
precoce do choque 
(Piva e Celeny – Medicina Intensiva Pediátrica, pág.64). 

INDEFERIDO - 

61 - Gab.:V C A principal indicação de traqueostomia em criança é estenose subglótica. 
(Piva e Celeny – Medicina Intensiva Pediátrica, página 917) 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MNE - MEDICO/NEONATOLOGIA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

56 - Gab.:V C 
Se a mãe tem infecção gonocócica ativa e o RN apresenta conjuntivite, deve-se fazer o, 
tratamento e não apenas fazer profilaxia. (Pediatria Básica, Marcondes E, página 312 tomo 
I, Savier, 9ª edição, 2004.). 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V B A asfixia é o principal problema, o mais sério problema do RN PIG. (Pediatria Básica, 
Marcondes E, página 356 tomo I, Savier, 9ª edição, 2004). INDEFERIDO - 

 
Cargo: MNF - MEDICO/NEFROLOGISTA  
Disciplina: CONHEC.NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

60 - Gab.:V C 
INDEFERIDO. A letra C é a única assertiva correta. A letra A afirma que “a 
difusão movimenta solutos na dependência de um gradiente osmolar”, o que é 
falso, já que a difusão “movimenta solutos na dependência de um gradiente de 

INDEFERIDO - 



concentração”. O que movimenta solutos por gradiente osmolar é a Osmose1,2. 
1- Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos Miguel Riella  4ª Ed.  
página 874   capítulo 49. 
2- Handbook of Dialysis – Daugirdas, página 15, 4º parágrafo 

61 - Gab.:V C 

INDEFERIDO. A letra C é a única assertiva correta. Interferência com o 
funcionamento dos lisossomos, alterações mitocondriais, produção excessiva de 
radicais livres de oxigênio, inibição competitiva das reações citosólicas mediadas 
por cálcio e diminuição do coeficiente de ultrafiltração glomerular são os 
mecanismos pelos quais os aminoglicosídeos provocam a necrose tubular 
aguda1. A nefrotoxicidade reflete os efeitos tóxicos diretos do composto nas 
células tubulares renais, embora mecanismos hemodinâmicos possam ter um 
papel na gênese da necrose tubular aguda2. Os aminoglicosídeos não causam 
obstrução intratubular como mecanismo incluído entre os preponderantes na 
lesão renal. As sulfas, embora possam causar nefrite intersticial (como dezenas 
de outros compostos), classicamente estão incluídas entre as causas de 
insuficiência renal por obstrução tubular. 
1- Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos Miguel Riella  4ª Ed.  
página 389  capítulo 21 
2- Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão V, capítulo 34 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:V A 

INDEFERIDO. A letra A é a única assertiva correta. A letra B afirma que “o 
refluxo vesicoureteral é mais freqüente no sexo masculino”, o que é falso1,2. Em 
um estudo de coorte nacional com 739 pacientes, os resultados confirmaram os 
achados da literatura: Houve predomínio do sexo feminino (71%) e da cor 
branca (80%)3. Embora menos freqüente no sexo feminino, parece haver uma 

tendência de maior morbidade para o sexo masculino, o que talvez tenha causado 

dúvidas no autor do recurso
4
. 

1- Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos Miguel Riella  4ª Ed.  
página 510   capítulo 26. 
2- Greenberg: Primer on Kidney Diseases, 5th ed. Sessão VIII capítulo 46 
3- Silva, JMP et al. Retrospective Cohort Study of 739 Children With Primary 
Vesicoureteral Reflux. J Bras Nefrol Volume XXVII - nº 3 - Setembro de 2005 
4- Silva, JMP et al. Características Clínicas e Laboratoriais à Admissão de 483 
Crianças e Adolescentes com Refluxo Vésico-Ureteral Primário: Estudo 
Retrospectivo Rev. Assoc. Med. Bras. vol.50 no.2 São Paulo Apr./Jan. 2004 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MNC - MEDICO/NEUROCIRURGIAO 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

56 - Gab.:V E 

A elevação de marcadores é evidência forte de que uma massa cerebral é um 
tumor germinativo, e o padrão da elevação ajuda prever o tipo histológico. Por 
exemplo, a elevação de AFP é geralmente restrita a tumor do saco vitelínico e 
teratomas com elementos glandulares do tipo entérico. Elevação de β-HCG é 
característica de tumores germinativos compostos no todo ou em parte de 
coriocarcinoma. Pode também ocorrer em tumores, inclusive germinomas, 
que tenham as células gigantes do sinciciotrofoblasto produtoras de HCG, 
mesmo na ausência do citotrofoblasto, que é o outro elemento para definir um 
coriocarcinoma. 

O diagnóstico histopatológico não é necessário em 100% das vezes. A 

INDEFERIDO - 



conduta não-cirúrgica dos pacientes com marcadores tumorais positivos é 
razoável e pode ser feita como opção para esses pacientes.  A AFP e o 
βHCG positivos são patognomônicos de tumores malignos de células 
germinativas. Novas estratégias atualmente sob estudo tem visado não 
realizar cirurgia antes de determinar se o tumor é radio e/ou quimiossensível.  
Como exemplo, cito o trabalho de Choi et al (Childs Nerv Syst.  1998; 14(1-2):41-

8) que descreve o tratamento de 107 crianças com tumor de células 
germinativas primário do SNC, sendo 60 da pineal.  30 desses pacientes 
foram tratados sem cirurgia, baseado apenas nos achados radiológicos e de 
marcadores tumorais.  29 dos pacientes tratados com RxT e/ou QT foram 
estudados retrospectivamente e os resultados não mostraram diferença 
significativa no resultado final quanto à taxa de sobrevida sem tumor 
comparados com pacientes operados.  Esse resultado leva a crer que 
tumores com marcadores séricos e liquóricos positivos podem aguardar um 
tratamento cirúrgico e podem ser tratados mesmo sem um resultado 
histopatológico. 

A alternativa D está errada porque os marcadores tumorais no líquor e soro 
são extremamente confiáveis.  Eles nem sempre estão presentes, mas 
quando presentes dão 100% de certeza de que se trata de um tumor maligno 
de células germinativas e, portanto, é aceito que nem todo paciente necessita 
de tratamento cirúrgico (biópsia estereotáxica ou a céu aberto nem ressecção 
total) para que se indique tratamento rádio ou quimioterápico.  Assim, é 
correta a conduta de indicar tratamento neoadjuvante ao paciente caso os 
marcadores tumorais sejam positivos, de modo que a biópsia não é sempre 
indicada.   

Na alternativa E não é utilizada a palavra sempre e nem é dito que um 
marcador aparece exclusivamente em um ou outro tumor.  Sabe-se que 
classicamente nos tipos de tumores enumerados, os marcadores 
correspondentes estarão positivos.   

Não concordo com a troca de gabarito pois não procede a queixa do 
candidato.  Julgo que deve permanecer como opção correta a letra E. 

 
Cargo: MOP - MEDICO/ORTOPEDISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

55 - Gab.:V A 

Na mielomeningocele o prognóstico de deambulação está relacionado com o 
nível da lesão (torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral ) , sendo assim,no 
nível sacral a criança tem a melhor deambulação possível, porém o divisor de 
águas no prognóstico é o funcionamento do músculo quadríceps pois sem o 
mesmo não há quase chance de deambular. 

INDEFERIDA - 

60 - Gab.:V C 

Langenbeck em 1874 descreveu o acesso posterior ao quadril para 
tratamento de artrite piogênica do mesmo; já Kocher, em 1887, modificou a 
técnica original, ampliando-a, para o tratamento de turbeculose.Sendo assim 
a via de aceso posterior ao quadril  é chamada de Kocher-Langenbeck e a 
incisão é curvilínea iniciando-se junto a crista ilíaca póstero- superior e 
seguindo pela face posterior do grande trocanter. 

INDEFERIDA - 

62 - Gab.:V D A ultrassonografia do quadril na suspeita de atrite séptica do mesmo é de 
extrema utilidade no diagnóstico precoce pois mostra o espessamento INDEFERIDA - 



capsular e coleções liquidas correspondentes ao pus intra-articular em fases 
mais iniciais do que podem ser observadas na radiografia convencional. 

64 - Gab.:V B 

Nas fraturas supracondileas do úmero tipo Gartland III o desvio dos 
fragmentos é completo, ou seja, sem comunicação entre eles.Portanto é 
desaconselhável a redução apenas com aparelho gessado pois há uma 
instabilidade intrínseca da fratura o que traz a necessidade de flexão extrema 
do cotovelo para manutenção da redução e com grande risco de perda da 
mesma.Sendo assim o tratamento indicado é a sua redução e fixação fios de 
Steinman . 

INDEFERIDA - 

65 - Gab.:V A 

De acordo com os autores Sizinio e Herbert (ortopedia e traumatologia 
/princípios e praticas  3 edição) a antibioticoterapia correta nas fraturas 
expostas grau II de Gustillo e Andersen é realizada com cefalosporina de 1 
geração e a sua associação com aminoglicosideos deve ser realizada 
somente nas de grau III. 

INDEFERIDA - 

 
Cargo: MPI - MEDICO/PSIQUIATRA INFANTIL 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:V D 

Segundo o reconhecido psiquiatra francês e autor de livros publicados no 
Brasil, na sua publicação abaixo, página 69, o CAT está classificado 
especificamente como teste temático, juntamente com o TAT e outros. 

MARCELLI, DANIEL E COHN, DAVID. INFÂNCIA E PSICOPATOLOGIA , 
ARTES MÉDICAS PORTO ALEGRE, 2009 

INDEFERIDO - 

59 – Gab.:V B 

Como foi bem explícito, a questão pede para identificar o diagnóstico que o 
psiquiatra pensou ao prescrever um medicamento estimulante para criança 
com os sintomas apresentados. O primeiro diagnóstico que W. recebeu do 
médico, que lhe prescreveu estimulante, foi provavelmente: Esse tipo de 
medicamento é exclusivamente prescrito para o caso de crianças com 
Transtorno Hipercinético, com ou sem problemas de aprendizagem. Nunca 
seria indicado para uma criança só com problemas de aprendizagem.  
WERNER JR., J.  SAÚDE & EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM DO ALUNO. RIO DE JANEIRO: GRYPHUS/FORENSE, 
2001. V.01. 194 P  
OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DE 
TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO DA CID-10, PORTO 
ALEGRE: ARTES MÉDICAS, 1993. 351 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V A 

Segundo o reconhecido psiquiatra francês e autor de livros publicados no 
Brasil, na sua publicação abaixo, página 120-121: potomania “ trata-se de 
uma necessidade imperiosa de beber grandes quantidades de água  ou, na 
falta desta, qualquer outro líquido. Quando se tenta limitar essa conduta, há 
crianças capazes de beber a própria urina ..” em conformidade, portanto, com 
o texto da questão, a saber: “com a ingestão da própria urina, ocorrendo em 
determinadas circunstâncias [situações impedimento de beber água], 
MARCELLI, DANIEL E COHN, DAVID. INFÂNCIA E PSICOPATOLOGIA, 
ARTES MÉDICAS PORTO ALEGRE, 2009. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:V C 
O fato dos sintomas clássicos terem ficado aparentes só após 3 anos, não 
invalida o diagnóstico de autismo, pois na maioria das vezes é quando os 
pais e pediatras reconhecem as defasagens da criança, Até então, em geral,  

INDEFERIDO - 



as queixas são inespecíficas e não são reconhecidas especificamente as 
“anormalidades qualitativas em interações sociais recíprocas e em padrões 
de comunicação, e o repertório de interesses e atividades restrito” – 
características bem definidas pela OMS. 
OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DE 
TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO DA CID-10, PORTO 
ALEGRE: ARTES MÉDICAS, 1993. 351 

 
Cargo: MTM - MEDICO/TOMOGRAFISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

59 - Gab.:C C Mantido o gabarito oficial conforme ref  Manual de técnicas em tomografia 
computadorizada. Santos,E. e Nacif, M. Ed.Rubio. 2009. Pág 91. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:D D Mantido o gabarito oficial conforme ref  Radiologia e Diag por Imagem. 
Ap.Respiratório. Santos e Nacif. Ed Rubio 2005. Pág 237. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: MUR - MEDICO/UROLOGISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:V C 

Níveis persistentes de anticorpo antiglomerular de membrana basal é 
critério bem estabelecido para realização de nefrectomia antes de um 
transplante renal. Fonte: Wein: Campbell-Walsh Urology, 9 ª ed 
Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier. Cap. 40, Vol.  2 
Pág. 1300. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V C 

Prostatite é doença adquirida (não congênita) que pode causar 
obstrução infravesical. Todas as outras opções são congênitas e 
podem causar obstrução, conforme citado em Wein: Campbell-Walsh  
Urology, 9 ª ed. Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of 
Elsevier.Cap.95 Vol. 2 Pág. 1196. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V D 
A questão não frisa uma situação específica de estreitamento ureteral 
curto ou extenso, nem o reparo primário por autotransplante. Por esse 
motivo, a opção correta é a letra D. Em todas as outras situações o 
tipo de reparo não condiz com a lesão específica. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V D Todas podem ser corretas DEFERIDO ANULADA 

57 - Gab.:V E Todas podem ser corretas DEFERIDO ANULADA 

58 - Gab.:V D 

O importante nesta questão é saber como conduzir o caso de 
pacientes com cisto complexo tipo Bosniak III. A resposta certa é a 
letra  D, e isto está bem citado em Wein: Campbell-Walsh  Urology,      
9 ª ed. Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier.Cap.47,      
Vol. 2, Pág. 1575. 

INDEFERIDO - 

61 - Gab.:V D A idade limite para realização de prostatectomia radical é geralmente 
de 75 anos, conforme Wein: Campbell-Walsh Urology, 9 ª ed.,   Copy INDEFERIDO - 



right© 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier.Cap.95, Vol. 3 Pág 2936 
Cargo: BIM - BIOMEDICO 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

45 - Gab.:W A 

A literatura aponta que elevados níveis de anti-TSH são sugestivos da 
Doença de Graves. (Vaz, A.J; Takei, K.; Bueno, E.C. Ciências 
Farmacêuticas: Imunoensaios - Fundamentos e Aplicações. Editora: 
Guanabara Koogan; 2007; pág.264 e 265.) 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V E 

A molécula importante para a apresentação de antígenos aos linfócitos 
TCD8+ é a molécula de MHC de classe I. (Janeway, C.A.; Travers, P.; 
Walport, M.; Shlomchik, M. Imunobiologia: O sistema imune na saúde e na 
doença. Editora: Artmed; 5ª Ed; 2002; pág. 179). 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:W E 
Na referência Schiffman, F.J. Fisiopatologia Hematológica. Editora: Santos; 
2004; pág.59, a grafia “dacrócitos” é utilizada. INDEFERIDO - 

47 - Gab.:V B 
Na referência Schiffman, F.J. Fisiopatologia Hematológica. Editora: Santos; 
2004; pág.59, a grafia “dacrócitos” é utilizada. INDEFERIDO - 

48 - Gab.:W C 

Segundo Schiffman, F.J. Fisiopatologia Hematológica. Editora: Santos; 
2004; pág.103 e 104, a Anomalia de Pelger-Huët é CARACTERIZADA 
(segundo pede o enunciado) pela presença de células hiposegmentadas no 
esfregaço sanguíneo. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V E 

Segundo Schiffman, F.J. Fisiopatologia Hematológica. Editora: Santos; 
2004; pág.103 e 104, a Anomalia de Pelger-Huët é CARACTERIZADA 
(segundo pede o enunciado) pela presença de células hiposegmentadas no 
esfregaço sanguíneo. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:W B 

A questão é contemplada pelo edital, pois se enquadra no subitem “coleta em 
hematologia” 
A questão refere-se a anticoagulantes utilizados na coleta de sangue e não 
em procedimentos metodológicos.  
Segundo Moura, A.M.; Wada, C.S.; Purchio, A.; Alemida, T.V. Técnicas de 
laboratório. Editora: Atheneu; 3ª Ed.; 2002; pág.339, dentro do capítulo 31 – 
Colheita de material, “Para estudos de fatores de coagulação usam-se 
oxalatos de sódio ou de potássio.” Na mesma referência, “o citrato é um dos 
anticoagulantes mais usados para os testes de coagulação, principalmente os 
que INCLUEM plaquetas”.  
Na mesma referência, só que na página 340, o autor cita que a heparina “é 
considerada um bom anticoagulante, pois não altera a morfologia dos 
glóbulos brancos e vermelhos e não provoca hemólise”. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V C 

Segundo Miller O.; Gonçalves, R.R. Laboratório para o clínico, 8ª Ed., Editora: 
Atheneu, pág. 76 (tabela 5.2 – Valores médios de Leucócitos para diferentes 
idades), mesmo que a paciente fosse uma recém-nascida, ela também 
apresentaria monocitose. Segundo Failace, R. Hemograma: manual de 
interpretação. Editora: Artmed; 5ª Ed.; 2009; pág. 292, 409 e 410, na tabela 
que contempla o sangue de cordão de recém-nascidos e após 10 dias de 
nascido, todos os parâmetros apresentados na questão estão dentro da faixa 
de normalidade, com exceção dos monócitos que se apresentam elevados 
(monocitose). 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:W C 
Nenhuma das opções erradas da questão se enquadra em qualquer 
literatura. Segundo Lima, A.O.; Soares, J.B.; Greco, J.B.; Galizzi, J.; 
Cançado, J.R. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnicas e 

INDEFERIDO - 



interpretação. Editora: Guanabara Koogan; 8ª Ed.; 2001; pág 21-74, “o 
número de reticulócitos oscila entre 0,5 e 1,5% em um adulto normal”. 

53 - Gab.:W B O item “E” está errado por apresentar a palavra “apenas”. INDEFERIDO - 

54 - Gab.:W E A questão está contida no conteúdo programático “Bioquímica: avaliação da 
função renal. Só há uma resposta correta que é proteína de Tamm-Horsfall. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V B A questão está contida no conteúdo programático “Bioquímica: avaliação da 
função renal. Só há uma resposta correta que é proteína de Tamm-Horsfall. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:V B 

O item “B” apresenta a palavra “podendo”, não AFIRMANDO, então, que 
taxas superiores à 20mg/dL excluam a doença. Segundo Lima, A.O.; Soares, 
J.B.; Greco, J.B.; Galizzi, J.; Cançado, J.R. Métodos de laboratório 
aplicados à clínica: técnicas e interpretação. Editora: Guanabara Koogan; 
8ª Ed.; 2001; pág 2-62, “a ceruloplasmina do plasma nesta doença está 
geralmente bem diminuída, chegando a muito menos que 20mg/dL.  

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V D 

A questão está contida no conteúdo programático “Bioquímica: avaliação da 
função renal. Cristais são frequentemente achados na análise do sedimento 
urinário, têm ligação direta com tipo de dieta e raramente possuem significado 
clínico. Eles são formados pela precipitação dos sais da urina submetidos a 
alterações de pH, temperatura e concentração. Dentre as alternativas, só o 
cristal de carbonato de cálcio é comum nas urinas alcalinas. As demais 
alternativas apontam cristais patológicos. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:W B 

A questão está contida no conteúdo programático “Bioquímica: avaliação da 
função renal. Cristais são frequentemente achados na análise do sedimento 
urinário, têm ligação direta com tipo de dieta e raramente possuem significado 
clínico. Eles são formados pela precipitação dos sais da urina submetidos a 
alterações de pH, temperatura e concentração. Dentre as alternativas, só o 
cristal de carbonato de cálcio é comum nas urinas alcalinas. As demais 
alternativas apontam cristais patológicos. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:V A 

Segundo Moura, A.M.; Wada, C.S.; Purchio, A.; Alemida, T.V. Técnicas de 
laboratório. Editora: Atheneu; 3ª Ed.; 2002; pág.182, “um fator de grande 
importância na exaustão completa do ar da autoclave é que geralmente as 
temperaturas de autoclavação são medidas por manômetros de pressão em 
função das relações conhecidas e não diretamente por termômetros”. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:W D 

Segundo Moura, A.M.; Wada, C.S.; Purchio, A.; Alemida, T.V. Técnicas de 
laboratório. Editora: Atheneu; 3ª Ed.; 2002; pág.182, “um fator de grande 
importância na exaustão completa do ar da autoclave é que geralmente as 
temperaturas de autoclavação são medidas por manômetros de pressão em 
função das relações conhecidas e não diretamente por termômetros”. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ENF - ENFERMEIRO 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:W D 
De acordo com o art. 17 da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 inciso III, 
à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio 
técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:X B De acordo com o art. 17 da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 inciso III, 
à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio INDEFERIDO - 



técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 

42 - Gab.:V A 
De acordo com o art. 17 da lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 inciso III, 
à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete prestar apoio 
técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:X E 

Em uma situação especial de surto ou epidemia de uma doença cuja 
vacinação esteja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
segundo o Manual de Normas de Vacinação Ministério da Saúde/ FUNASA 
pag.17, podem ser adotadas medidas de controle que incluem a vacinação 
em massa da população-alvo (estado, município, creche etc.), sem 
necessidade de obedecer rigorosamente aos esquemas deste Manual. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W B 

Em uma situação especial de surto ou epidemia de uma doença cuja 
vacinação esteja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
segundo o Manual de Normas de Vacinação Ministério da Saúde/ FUNASA 
pag.17, podem ser adotadas medidas de controle que incluem a vacinação 
em massa da população-alvo (estado, município, creche etc.), sem 
necessidade de obedecer rigorosamente aos esquemas deste Manual. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V D 

Em uma situação especial de surto ou epidemia de uma doença cuja 
vacinação esteja incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
segundo o Manual de Normas de Vacinação Ministério da Saúde/ FUNASA 
pag.17, podem ser adotadas medidas de controle que incluem a vacinação 
em massa da população-alvo (estado, município, creche etc.), sem 
necessidade de obedecer rigorosamente aos esquemas deste Manual. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:X A 

O Manual citado na questão é o Rede de Frio do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde / FUNASA em que na página 21 
encontra-se escrito: “A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes 
elementos: 1. Equipe técnica; 2. Equipamentos; 3. Instâncias de 
armazenamento; 4. Transporte entre as instâncias; 5. Controle de 
Temperatura; 6. Financiamento” 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V E 

O Manual citado na questão é o Rede de Frio do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde / FUNASA em que na página 21 
encontra-se escrito: “A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes 
elementos: 1. Equipe técnica; 2. Equipamentos; 3. Instâncias de 
armazenamento; 4. Transporte entre as instâncias; 5. Controle de 
Temperatura; 6. Financiamento” 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W C 

O Manual citado na questão é o Rede de Frio do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde / FUNASA em que na página 21 
encontra-se escrito: “A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes 
elementos: 1. Equipe técnica; 2. Equipamentos; 3. Instâncias de 
armazenamento; 4. Transporte entre as instâncias; 5. Controle de 
Temperatura; 6. Financiamento” 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:W A 

A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da 
Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde recomenda a prática da 
amamentação como forma exclusiva de alimentação para a criança até os 6 
meses, dizendo na pag. 22: “A amamentação quando praticada de forma 
exclusiva até os seis meses e complementada com alimentos apropriados até 
os dois anos de idade ou mais, demonstra grande potencial transformador no 
crescimento, desenvolvimento e prevenção de doenças na infância e idade 
adulta.” 

INDEFERIDO - 



46 - Gab.:X C 

Segundo a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 
Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde página 13, “acesso 
universal deve ser entendido como o direito de toda criança receber 
assistência de saúde e a responsabilidade da unidade de saúde em receber 
todos os que procuram a unidade, propiciando uma escuta de suas 
demandas ou problemas de saúde e avaliação qualificada de cada situação.” 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V B 

Segundo a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 
Redução da Mortalidade Infantil do Ministério da Saúde página 13, “acesso 
universal deve ser entendido como o direito de toda criança receber 
assistência de saúde e a responsabilidade da unidade de saúde em receber 
todos os que procuram a unidade, propiciando uma escuta de suas 
demandas ou problemas de saúde e avaliação qualificada de cada situação.” 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:W B 

Baseado no livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. 
Pag 141, um paciente com uma doença crônica degenerativa, em fase 
terminal, deve receber Cuidados de Enfermagem focado em fornecer o 
cuidado direto e  de suporte para o paciente e sua família através dos 
programas de cuidados paliativos. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:V D 

Baseado no livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. 
Pag 141, um paciente com uma doença crônica degenerativa, em fase 
terminal, deve receber Cuidados de Enfermagem focado em fornecer o 
cuidado direto e  de suporte para o paciente e sua família através dos 
programas de cuidados paliativos. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:X E 

Baseado no livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. 
Pag 141, um paciente com uma doença crônica degenerativa, em fase 
terminal, deve receber Cuidados de Enfermagem focado em fornecer o 
cuidado direto e  de suporte para o paciente e sua família através dos 
programas de cuidados paliativos. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:W D 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde – 
Brasília/DF, página 20 “Por propósito, a vigilância epidemiológica deve 
fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que 
têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de 
doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações 
atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos 
fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.” 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:X B 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde – 
Brasília/DF, página 20 “Por propósito, a vigilância epidemiológica deve 
fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que 
têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de 
doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações 
atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos 
fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.” 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:W D 

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde – 
Brasília/DF. Pags.20 e 21: “São funções da vigilância epidemiológica:  coleta 
de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação dos 
dados processados; recomendação das medidas de controle apropriadas; 
promoção das ações de controle indicadas; avaliação da efi cácia e 

INDEFERIDO - 



efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes.” 

50 - Gab.:X A 

Segundo o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1. Pag 204, idosos 
portadores de demência devem receber cuidados de enfermagem objetivando 
a promoção da função e independência durante o maior tempo possível. 
Promover a segurança física é uma meta importante para esse objetivo. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:W B 
De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1 página 207, 
são questões de saúde comum do idoso: mobilidade prejudicada, quedas, 
tonteira, incontinência urinária. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:X E 
De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 1 página 207, 
são questões de saúde comum do idoso: mobilidade prejudicada, quedas, 
tonteira, incontinência urinária. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:X D 
De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2 página 
2142, corte é a incisão da pele com bordas bem definidas, geralmente mais 
longa que profunda. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V C 
De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2 página 
2142, corte é a incisão da pele com bordas bem definidas, geralmente mais 
longa que profunda. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V C 
Segundo o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2 Pag 2140, palidez e 
pressão arterial baixando são sinais e/ou sintomas de choque hipovolêmico. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:X E 

De acordo com o livro Brunner & Suddarth. Tratamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. Autores: Suzane C. Smeltzer et al. 11ª ed vol 2, página 
2135, num Serviço de Emergência, vários pacientes com problemas de saúde 
diversos – alguns acarretando risco de morte para o paciente, outros não 
podem procurar, simultaneamente, o serviço.  Nesse contexto, um dos 
primeiros princípios do cuidado de emergência é o da triagem que é a 
separação de pacientes em grupos com base na gravidade de seus 
problemas de saúde e na urgência. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:X A 

Segundo o Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus do Ministério 
da Saúde/ Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília, 2002 Pag.13, o limite 
escolhido para definir Hipertensão Arterial é o de igual ou maior que 140/90 
mmHg, quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em 
momentos diferentes. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V D 
Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus. Ministério da Saúde/ 
Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília, 2002. Pag.14, O Diabetes Mellitus 
tipo I resulta primariamente da destruição das células beta pancreáticas e tem 
tendência à cetoacidose. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:X A 

De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. 
Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 10, o roteiro de atendimento 
deve conter:“4.1.1 Histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) a) 
Data do início dos sintomas. b) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento 
capilar, freqüência respiratória, temperatura.  c) Realizar medidas 
antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC). d) Pesquisar 
sinais de alarme. e) Realizar prova do laço na ausência de manifestações 
hemorrágicas. f) Segmento da pele: pesquisar pele fria ou quente, sinais de 

INDEFERIDO - 



desidratação, exantema, petéquias, hematomas, sufusões e outros. g) 
Segmento cabeça: observar sensibilidade à luz, edema subcutâneo 
palpebral, hemorragia conjuntival, petéquias de palato, epistaxe e 
gengivorragia. h) Segmento torácico: pesquisar sinais de desconforto 
respiratório, de derrame pleural e pericárdico. i) Segmento abdominal: 
pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez e outros.j) 
Segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, sonolência, delírio, 
insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. k) Sistema músculo-
esquelético: pesquisar mialgias, artragias e edemas.l) Realizar a notificação e 
investigação do caso. m)Registrar no prontuário as condutas prestadas de 
enfermagem.”Não incluindo: Aspectos psiquiátricos: pesquisar transtorno 
obsessivo compulsivo, esquizofrenia, como sugere a alternativa errada. 

58 - Gab.:W C 

De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. 
Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 10, o roteiro de atendimento 
deve conter:“4.1.1 Histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) a) 
Data do início dos sintomas. b) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento 
capilar, freqüência respiratória, temperatura.  c) Realizar medidas 
antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC). d) Pesquisar 
sinais de alarme. e) Realizar prova do laço na ausência de manifestações 
hemorrágicas. f) Segmento da pele: pesquisar pele fria ou quente, sinais de 
desidratação, exantema, petéquias, hematomas, sufusões e outros. g) 
Segmento cabeça: observar sensibilidade à luz, edema subcutâneo 
palpebral, hemorragia conjuntival, petéquias de palato, epistaxe e 
gengivorragia. h) Segmento torácico: pesquisar sinais de desconforto 
respiratório, de derrame pleural e pericárdico. i) Segmento abdominal: 
pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez e outros.j) 
Segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, sonolência, delírio, 
insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. k) Sistema músculo-
esquelético: pesquisar mialgias, artragias e edemas.l) Realizar a notificação e 
investigação do caso. m)Registrar no prontuário as condutas prestadas de 
enfermagem.”Não incluindo: Aspectos psiquiátricos: pesquisar transtorno 
obsessivo compulsivo, esquizofrenia, como sugere a alternativa errada. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V E 

De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. 
Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 10, o roteiro de atendimento 
deve conter:“4.1.1 Histórico de enfermagem (entrevista e exame físico) a) 
Data do início dos sintomas. b) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento 
capilar, freqüência respiratória, temperatura.  c) Realizar medidas 
antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC). d) Pesquisar 
sinais de alarme. e) Realizar prova do laço na ausência de manifestações 
hemorrágicas. f) Segmento da pele: pesquisar pele fria ou quente, sinais de 
desidratação, exantema, petéquias, hematomas, sufusões e outros. g) 
Segmento cabeça: observar sensibilidade à luz, edema subcutâneo 
palpebral, hemorragia conjuntival, petéquias de palato, epistaxe e 
gengivorragia. h) Segmento torácico: pesquisar sinais de desconforto 
respiratório, de derrame pleural e pericárdico. i) Segmento abdominal: 
pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez e outros.j) 
Segmento neurológico: pesquisar cefaléia, convulsão, sonolência, delírio, 
insônia, inquietação, irritabilidade e depressão. k) Sistema músculo-
esquelético: pesquisar mialgias, artragias e edemas.l) Realizar a notificação e 
investigação do caso. m)Registrar no prontuário as condutas prestadas de 
enfermagem.”Não incluindo: Aspectos psiquiátricos: pesquisar transtorno 

INDEFERIDO - 



obsessivo compulsivo, esquizofrenia, como sugere a alternativa errada. 

59 - Gab.:W D 

De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. 
Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 12, São sinais de alarme para 
um caso de suspeita de dengue: a) Dor abdominal intensa e contínua. b) 
Vômitos persistentes. c) Hipotensão postural e/ou lipotímia. d) Hepatomegalia 
dolorosa. e) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). f) 
Sonolência e/ou irritabilidade. g) Diminuição da diurese. h) Diminuição 
repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. i) Aumento repentino do 
hematócrito. j) Queda abrupta de plaquetas. k) Desconforto respiratório. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V A 

De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. 
Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 12, São sinais de alarme para 
um caso de suspeita de dengue: a) Dor abdominal intensa e contínua. b) 
Vômitos persistentes. c) Hipotensão postural e/ou lipotímia. d) Hepatomegalia 
dolorosa. e) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). f) 
Sonolência e/ou irritabilidade. g) Diminuição da diurese. h) Diminuição 
repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. i) Aumento repentino do 
hematócrito. j) Queda abrupta de plaquetas. k) Desconforto respiratório. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:X B 

De acordo com o DENGUE. Manual de enfermagem. Adulto e criança. 
Ministério da Saúde – Brasília/DF, 2008 página 12, São sinais de alarme para 
um caso de suspeita de dengue: a) Dor abdominal intensa e contínua. b) 
Vômitos persistentes. c) Hipotensão postural e/ou lipotímia. d) Hepatomegalia 
dolorosa. e) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). f) 
Sonolência e/ou irritabilidade. g) Diminuição da diurese. h) Diminuição 
repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. i) Aumento repentino do 
hematócrito. j) Queda abrupta de plaquetas. k) Desconforto respiratório. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:W A 

Segundo o Ministério da Saúde nas Diretrizes para o Enfrentamento à 
Pandemia de Influenza A (H1N1): Ações da Atenção Primária à Saúde 
Ministério da Saúde – Brasília. 27 de agosto de 2009. Pag.7, a equipe de 
saúde deve avaliar os casos suspeitos e confirmar ou afastar o diagnóstico de 
síndrome gripal. A hipotensão é considerada um sinal de alerta para quadro 
gripal por influenza A (H1N1), com limites definidos em: Pressão Arterial 
Diastólica < 60 mmHg ou Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V C 

Segundo o Ministério da Saúde nas Diretrizes para o Enfrentamento à 
Pandemia de Influenza A (H1N1): Ações da Atenção Primária à Saúde 
Ministério da Saúde – Brasília. 27 de agosto de 2009. Pag.7, a equipe de 
saúde deve avaliar os casos suspeitos e confirmar ou afastar o diagnóstico de 
síndrome gripal. A hipotensão é considerada um sinal de alerta para quadro 
gripal por influenza A (H1N1), com limites definidos em: Pressão Arterial 
Diastólica < 60 mmHg ou Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg. 

INDEFERIDO - 

61 - Gab.:X B 

De acordo com as Diretrizes para o Enfrentamento à Pandemia de Influenza 
A (H1N1): Ações da Atenção Primária à Saúde. Ministério da Saúde – 
Brasília. 27 de agosto de 2009. Pag.8, São considerados fatores de risco para 
complicações do quadro gripal por influenza A (H1N1): idade superior a 40 
anos e inferior a 50 anos; gestantes; pacientes com doença crônica pulmonar, 
cardiovascular, renal, hepática, hematológica, neurológica, neuromuscular, 
metabólica (incluindo obesidade [IMC>35] e diabetes mellitus); 
imunodeprimidos (SIDA, transplantados e tratamento crônico com 
imunossupressores). 

INDEFERIDO - 

62 - Gab.:X C 
Segundo a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher – 
Princípios e Diretrizes, 1ª ed. Brasília/DF, 2009. Pags.60 e 61, “Para atingir os 
princípios de humanização e da qualidade da atenção deve-se levar em 
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conta, pelo menos, os seguintes elementos: acesso da população às ações e 
aos serviços de saúde nos três níveis de assistência; definição da estrutura e 
organização da rede assistencial, incluindo a formalização dos sistemas de 
referência e contra-referência que possibilitem a continuidade das ações, a 
melhoria do grau de resolutividade dos problemas e o acompanhamento da 
clientela pelos profissionais de saúde da rede integrada; captação precoce e 
busca ativa das usuárias; disponibilidade de recursos tecnológicos e uso 
apropriado, de acordo com os critérios de evidência científica e segurança da 
usuária; capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos 
serviços envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, 
acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas à usuária e à 
comunidade; disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais 
educativos; acolhimento amigável em todos os níveis da assistência, bus-
cando-se a orientação da clientela sobre os problemas apresentados e 
possíveis soluções,assegurando-lhe a participação nos processos de decisão 
em todos os momentos do atendimento e tratamentos necessários; 
disponibilidade de informações e orientação da clientela, familiares e da 
comunidade sobre a promoção da saúde, assim como os meios de prevenção 
e tratamento dos agravos a ela associados; estabelecimento de mecanismos 
de avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de 
saúde, com participação da clientela; estabelecimento de mecanismos de 
acompanhamento, controle e avaliação continuada das ações e serviços de 
saúde, com participação da usuária; análise de indicadores que permitam aos 
gestores monitorar o andamento das ações, o impacto sobre os problemas 
tratados e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem necessárias.” 

63 - Gab.:V B 

Segundo a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher – 
Princípios e Diretrizes, 1ª ed. Brasília/DF, 2009. Pag.63 e 64: “– A Política de 
Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de 
vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos 
distintos grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em 
áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação de 
risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre 
outras).” “– A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma 
dinâmica inclusiva, para atender às demandas emergentes ou demandas 
antigas, em todos os níveis assistenciais.” “– A elaboração, a execução e a 
avaliação das políticas de saúde da mulher deverão nortear-se pela 
perspectiva de gênero, de raça e de etnia.” ”- A atenção integral à saúde da 
mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção 
ampliada de seu contexto de vida.” “– A atenção integral à saúde da mulher 
implica, para os prestadores de serviço, no estabelecimento de relações com 
pessoas singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, 
de diferentes orientações sexuais, etc.” 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:W E 

Segundo a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher – 
Princípios e Diretrizes, 1ª ed. Brasília/DF, 2009. Pag.63 e 64: “– A Política de 
Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de 
vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos 
distintos grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em 
áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação de 
risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre 
outras).” “– A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma 
dinâmica inclusiva, para atender às demandas emergentes ou demandas 

INDEFERIDO - 



antigas, em todos os níveis assistenciais.” “– A elaboração, a execução e a 
avaliação das políticas de saúde da mulher deverão nortear-se pela 
perspectiva de gênero, de raça e de etnia.” ”- A atenção integral à saúde da 
mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção 
ampliada de seu contexto de vida.” “– A atenção integral à saúde da mulher 
implica, para os prestadores de serviço, no estabelecimento de relações com 
pessoas singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, 
de diferentes orientações sexuais, etc.” 

64 - Gab.:V E 

De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. 
Pag.94, o adolescente obeso amanhã apresentará maior risco para as 
seguintes condições:- Hipertensão arterial - Diabetes tipo II - Infarto agudo do 
miocárdio - Acidente vascular encefálico – Nefropatias - Alterações 
ortopédicas – Neoplasias – Colecistopatias - Alterações endócrinas - 
Diminuição da função respiratória. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:X A 

De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. 
Pag.94, o adolescente obeso amanhã apresentará maior risco para as 
seguintes condições:- Hipertensão arterial - Diabetes tipo II - Infarto agudo do 
miocárdio - Acidente vascular encefálico – Nefropatias - Alterações 
ortopédicas – Neoplasias – Colecistopatias - Alterações endócrinas - 
Diminuição da função respiratória. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:W C 

De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. 
Pag.94, o adolescente obeso amanhã apresentará maior risco para as 
seguintes condições:- Hipertensão arterial - Diabetes tipo II - Infarto agudo do 
miocárdio - Acidente vascular encefálico – Nefropatias - Alterações 
ortopédicas – Neoplasias – Colecistopatias - Alterações endócrinas - 
Diminuição da função respiratória. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:V B 

De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. 
Pag.94: A adesão aos princípios que se seguem possibilita a um individuo 
manter o peso tão próximo do normal quanto suas características fisiológicas 
permitirem: • normalizar (não restringir) o consumo de alimentos; aumentar a 
movimentação corporal, especialmente os exercícios aeróbicos; melhorar as 
condições sociais e emocionais. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:W E 

De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. 
Pag.94: A adesão aos princípios que se seguem possibilita a um individuo 
manter o peso tão próximo do normal quanto suas características fisiológicas 
permitirem: • normalizar (não restringir) o consumo de alimentos; aumentar a 
movimentação corporal, especialmente os exercícios aeróbicos; melhorar as 
condições sociais e emocionais. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:X C 

De acordo com Saúde do Adolescente: competências e habilidades. 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília – DF, 2008. 
Pag.94: A adesão aos princípios que se seguem possibilita a um individuo 
manter o peso tão próximo do normal quanto suas características fisiológicas 
permitirem: • normalizar (não restringir) o consumo de alimentos; aumentar a 
movimentação corporal, especialmente os exercícios aeróbicos; melhorar as 
condições sociais e emocionais. 

INDEFERIDO - 



 
Cargo: FAR - FARMACEUTICO 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:V C 
Goodman e Gilman 10ª edição, cap.10,pag.176; Catecolaminas, Fármacos 
Simpatomiméticos a Antagonistas dos Receptores Adrenérgicos – Agonistas 
adrenérgicos alfa2-seletivos. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W B Goodman e Gilman 10ª edição, cap.17 ,pag.306; Hipnóticos e Sedativos; 
Alvos moleculares das ações dos benzodiazepínicos no SNC. INDEFERIDO - 

45 - Gab.:W C Goodman e Gilman 10ª edição, cap.27,pag.532; Autacóides: Terapia 
Farmacologia da Inflamação. Etodolaco, 1º.parágrafo INDEFERIDO - 

45 - Gab.:V E Goodman e Gilman 10ª edição, cap.27,pag.532; Autacóides: Terapia 
Farmacologia da Inflamação. Etodolaco, 1º.parágrafo INDEFERIDO - 

46 - Gab.:W C Goodman e Gilman 10ª edição, cap.31 ,pag.624; Renina e Angiotensina; 
Efeitos farmacológicos INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V E Goodman e Gilman 10ª edição, cap.31 ,pag.624; Renina e Angiotensina; 
Efeitos farmacológicos INDEFERIDO - 

49 - Gab.:W E 
Segundo Aulton, 2ª edição, cap.6, p.104; SUSPENSÕES, 4º parágrafo, o 
tamanho á muito diferente e as suspensões são afetadas pela gravidade. O 
mesmo é afirmado no próprio Nogueira Prista, 7ª edição, volume I, cap.8, 
página 672, no 1º parágrafo do tema Estabilidade de Colóides. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V E 
Catalisadores negativos são quelantes ou sequestrantes. Prista, Alves, 
Morgado e Lobo, 5ª edição, vol. III, cap.12, pág.1809; MEDICAMENTOS 
INJETÁVEIS DEFINITIVOS: SOLUÇÕES VERDADEIRAS, tabela CCCXXVI 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V D Prista, Alves, Morgado e Lobo, 5ª edição, vol. III, cap.12, pág.1622-1623; 
AJUSTAMENTO DA TONICIDADE, 3º, 4º e 5º parag. INDEFERIDO - 

52 - Gab.:W B Prista, Alves, Morgado e Lobo, 5ª edição, vol. III, cap.12, pág.1622-1623; 
AJUSTAMENTO DA TONICIDADE, 3º, 4º e 5º parag. INDEFERIDO - 

56 - Gab.:V E Aulton, 2ª edição, cap.23, p.359; MÉTODOS DE EVITAR O CREAMING, os 
quatro tópicos. INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V C 

De acordo com a publicação Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – 
Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane 
Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; 
cap.13, pag.123 – Conceitos e Princípios da Qualidade – linha 23 “os 
princípios que norteiam a melhoria contínua da qualidade são: satisfação dos 
clientes; gestão participativa; desenvolvimento de recursos humanos; não-
aceitação de erros; disseminação das informações; gestão de processos e 
comprometimento com a instituição”. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:W A 

De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – 
Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane 
Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; 
cap.13, pag.123 – Conceitos e Princípios da Qualidade – linha 23 “os 
princípios que norteiam a melhoria contínua da qualidade são: satisfação dos 
clientes; gestão participativa; desenvolvimento de recursos humanos; não-
aceitação de erros; disseminação das informações; gestão de processos e 
comprometimento com a instituição”. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V E De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – INDEFERIDO - 



Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane 
Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; 
cap.14, pag.138 – Requisitos para uma Seleção de Medicamentos em 
Hospital – linha 20 , “os requisitos indispensáveis para uma seleção de 
medicamentos em hospitais são: apoio político da direção do hospital, da 
administração,.....: criação da comissão de farmácia e terapêutica; acesso a 
fontes de informação técnico-científicas atualizadas para subsidiar a 
execução dos trabalhos; assessoria de um profissional farmacêutico, de 
preferência que atue no Centro de Informação de Medicamentos; definição de 
política de compra de medicamentos...”. 

59 - Gab.:W C 

De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – 
Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane 
Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; 
cap.14, pag.138 – Requisitos para uma Seleção de Medicamentos em 
Hospital – linha 20 , “os requisitos indispensáveis para uma seleção de 
medicamentos em hospitais são: apoio político da direção do hospital, da 
administração,.....: criação da comissão de farmácia e terapêutica; acesso a 
fontes de informação técnico-científicas atualizadas para subsidiar a 
execução dos trabalhos; assessoria de um profissional farmacêutico, de 
preferência que atue no Centro de Informação de Medicamentos; definição de 
política de compra de medicamentos...”. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V B 

De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006.1ª, cap. 21, 
pag. 378 – Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade da Licitação - linha 43,“ 
Basicamente são os seguintes os casos mais importantes em que a licitação 

é dispensável: I- Compras cujo valor não ultrapassar os limites estabelecidos 

periodicamente pelo poder público; II- Emergência...;III- Quando não 

acudirem interessados na licitação anterior e esta não puder ser repetida, 

mantidas as condições do edital; IV....”. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:W E 

De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006.1ª, cap. 21, 
pag. 378 – Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade da Licitação - linha 43,“ 
Basicamente são os seguintes os casos mais importantes em que a licitação 
é dispensável: I- Compras cujo valor não ultrapassar os limites estabelecidos 
periodicamente pelo poder público; II- Emergência...;III- Quando não 
acudirem interessados na licitação anterior e esta não puder ser repetida, 
mantidas as condições do edital; IV....”. 

INDEFERIDO - 

61 - Gab.:V D 

De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – 
Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane 
Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; 
cap.16, pag.155 – Temperatura – linha 18,” Em regiões de clima quente é 
necessário conservar a maior parte dos medicamentos em áreas 
climatizadas, com sistema de ar condicionado, controlando a faixa de 
temperatura entre 23 e 25ºC”. 

INDEFERIDO - 



61 - Gab.:W B 

De acordo com a publicação: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica – 
Sílvia Storpirtis, Ana Luiza Pereira Moreira Mori, Angélica Yochiy, Eliane 
Ribeiro, Valentina Porta. 1ªed. Ed. Guanabara Koogan,São Paulo, 2008; 
cap.16, pag.155 – Temperatura – linha 18,” Em regiões de clima quente é 
necessário conservar a maior parte dos medicamentos em áreas 
climatizadas, com sistema de ar condicionado, controlando a faixa de 
temperatura entre 23 e 25ºC”. 

INDEFERIDO - 

62 - Gab.:V E 

De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006.1ª, cap. 21, 
pag. 367 – Segmentos do Gerenciamento de Estoques de Materiais - linha 2, 
“ O processo de normalização compreende as funções: padronização; 
especificação; classificação e codificação”. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:W C 

De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 23, 
pag. 410 – Legislação sobre Controle de Infecção Hospitalar - linha 24, “O 

anexo II da Portaria 2.616 que trata da vigilância epidemiológica e 

indicadores das infecções hospitalares propõe os seguintes indicadores para 

uso de antimicrobianos que têm relação com a farmácia: percentual de 

pacientes que usaram antimicrobianos (profilático e terapêutico) em um 

período considerado; freqüência com que cada antimicrobiano é empregado 

em relação aos demais”. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:W A 

De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 25, 
pag. 449 – Indicações Clínicas - linha 19, “ Entre as indicações clássicas para 
Terapia Parenteral estão: pré-operatório; complicações cirúrgicas pós-
operatórias; pós-traumáticas; desordens gastrintestinais; moléstia inflamatória 
intestinal; insuficiências orgânicas: insuficiência hepática e renal; condições 
pediátricas.” 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:W A 

De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 29, 
pag. 521 – Introdução - linha 14, “Vários fatores concorreram para alterações 
profundas na prática da farmácia hospitalar nas últimas décadas. Entre eles 
podem ser citados: a. evolução de técnicas diagnósticas e do arsenal 
terapêutico....; b. novos sistemas de distribuição e dispensação de 
medicamentos; c. introdução da farmacocinética clínica..; d. insatisfação dos 
profissionais farmacêuticos...; e. questionamentos sobre o papel do 
farmacêutico..; f. necessidade de racionalização de gastos em saúde devida 
às características particulares de sistemas de saúde em diversos países e ao 
envelhecimento da população mundial”. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:V C 
De acordo com a publicação: Ciências Farmacêuticas: Uma Abordagem em 
Farmácia Hospitalar – Maria José Vasconcelos de Magalhães Gomes e 
Adriano Max Moreira Reis. 1ª ed. Ed. Atheneu, São Paulo, 2006. 1ª, cap. 29, 

INDEFERIDO - 



pag. 521 – Introdução - linha 14, “Vários fatores concorreram para alterações 
profundas na prática da farmácia hospitalar nas últimas décadas. Entre eles 
podem ser citados: a. evolução de técnicas diagnósticas e do arsenal 
terapêutico....; b. novos sistemas de distribuição e dispensação de 
medicamentos; c. introdução da farmacocinética clínica..; d. insatisfação dos 
profissionais farmacêuticos...; e. questionamentos sobre o papel do 
farmacêutico..; f. necessidade de racionalização de gastos em saúde devida 
às características particulares de sistemas de saúde em diversos países e ao 
envelhecimento da população mundial”. 

 
Cargo: FBI - FARMACEUTICO BIOQUIMICO 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:W B 
A alegação apresentada não esta correta, resposta encontrada no quadro 5.2 
pag.89  na ref. Hirata, M.H. e Mancini Filho, J. Manual de 
Biossegurança. 1a. edição 2002. Editora Manole ltda.  

INDEFERIDO  - 

44 - Gab.:X D 

 Desinfetantes de baixo nível ( ex. compostos de amonio quaternário) são 
utilizados para tratar instrumentos e dispositivos como braçadeiras e que 
embora entrem em contato com o paciente não penetra através da mucosas 
ou em tecidos estéreis ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica 
Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2004.pag.78 

INDEFERIDO  - 

44 - Gab.:V C 

 Desinfetantes de baixo nível ( ex. compostos de amonio quaternário) são 
utilizados para tratar instrumentos e dispositivos como braçadeiras e que 
embora entrem em contato com o paciente não penetra através da mucosas 
ou em tecidos estéreis ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica 
Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2004.pag.78 

INDEFERIDO  - 

44 - Gab.:W A 

 Desinfetantes de baixo nível ( ex. compostos de amonio quaternário) são 
utilizados para tratar instrumentos e dispositivos como braçadeiras e que 
embora entrem em contato com o paciente não penetra através da mucosas 
ou em tecidos estéreis ref. Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica 
Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2004.pag.78 

INDEFERIDO  - 

45 - Gab.:X C 
A Heparina é inferior ao EDTA e não deve ser usada realizar o leucograma 
pois causa a agregação dos leucócitos ref. Hematologia prática  Dacie e 
Lewis 9ª. Edição pág. 19 

INDEFERIDO  - 

45 - Gab.:W E 
A Heparina é inferior ao EDTA e não deve ser usada realizar o leucograma 
pois causa a agregação dos leucócitos ref. Hematologia prática  Dacie e 
Lewis 9ª. Edição pág. 19 

INDEFERIDO  - 

45 - Gab.:V B 
A Heparina é inferior ao EDTA e não deve ser usada realizar o leucograma 
pois causa a agregação dos leucócitos ref. Hematologia prática  Dacie e 
Lewis 9ª. Edição pág. 19 

INDEFERIDO  - 

46 - Gab.:W D 

A bilirrubina direta esta conjugada com duas moléculas do ácido glicurônico. 
No gabarito apresentado a resposta correta é a letra A . ref. Pág.520 Burtis & 
Tietz. Fundamentos de Química Clínica – 4ª edição. Rio de Janeiro : 
Editora Guanabara Koogan, 1998  

INDEFERIDO  - 

47 - Gab.:W E Consta no gabarito apresentado  a resposta B)  alfa 2 delta 2 que esta 
relatada na ref. Apresentada no recurso. Naoun pág.16 INDEFERIDO  - 

48 - Gab.:V D A formação de hemoglobina  faz parte do estudo das anemias , segundo a INDEFERIDO  - 



OMS – Organização Mundial de Saúde, as anemias são caracterizadas pelos 
níveis diminuídos de hemoglobina, daí a importância  do conhecimento na 
formação da hemoglobina. Ref. Naoun pág. 33 

53 - Gab.:V E 

A medida do peptídeo C apresenta algumas vantagens sobre a 
avaliação da insulina. Como seu metabolismo hepático é 
negligenciável o seu nível é um indicador mais acurado da função das 
células beta do que a concentração da insulina periférica. Além disso, 
os ensaios do poptídeo C .   não medem a insulina exógena como 
também não produzem reações cruzadas com anticorpos insulínicos . 
Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios 
e Interpretações.       4 ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 346 

INDEFERIDO  - 

53 - Gab.:W C 

A medida do peptídeo C apresenta algumas vantagens sobre a 
avaliação da insulina. Como seu metabolismo hepático é 
negligenciável o seu nível é um indicador mais acurado da função das 
células beta do que a concentração da insulina periférica. Além disso, 
os ensaios do poptídeo C .   não medem a insulina exógena como 
também não produzem reações cruzadas com anticorpos insulínicos . 
Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios 
e Interpretações.       4 ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 346 

INDEFERIDO  - 

53 - Gab.:X A 

A medida do peptídeo C apresenta algumas vantagens sobre a 
avaliação da insulina. Como seu metabolismo hepático é 
negligenciável o seu nível é um indicador mais acurado da função das 
células beta do que a concentração da insulina periférica. Além disso, 
os ensaios do poptídeo C .   não medem a insulina exógena como 
também não produzem reações cruzadas com anticorpos insulínicos . 
Ref. Motta, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios 
e Interpretações.       4 ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 346 

INDEFERIDO  - 

55 - Gab.:V D 

Somente uma opção poderá ser indicada, portanto a opção D) Homocisteína; 
é a correta. Conforme consta na bibliografia- Outros fatores de risco: além da 
concentração de lipídeos para os fatores de risco cardíaco vem sendo 
reconhecido que metade dos enfartos do miocárdio ocorrem em indivíduos 
sem hiperlipemia. Consequentemente, uma variedade de marcadores 
bioquímicos foram identificados com estes riscos. Os dois mais sensíveis são 
a PCR-proteína C reativa e a Homocisteína.  Ref. Tietz pág.427. As demais 
opções desta questão não estão incluídas como fatores de risco cardíaco , 
mas como substâncias  ( enzimas ) relacionadas a danos provocados no 
tecido cardíaco pós-isquemia 

INDEFERIDO  - 

55 - Gab.:W B 

Somente uma opção poderá ser indicada, portanto a opção D) Homocisteína; 
é a correta. Conforme consta na bibliografia- Outros fatores de risco: além da 
concentração de lipídeos para os fatores de risco cardíaco vem sendo 
reconhecido que metade dos enfartos do miocárdio ocorrem em indivíduos 
sem hiperlipemia. Consequentemente, uma variedade de marcadores 
bioquímicos foram identificados com estes riscos. Os dois mais sensíveis são 
a PCR-proteína C reativa e a Homocisteína.  Ref. Tietz pág.427. As demais 
opções desta questão não estão incluídas como fatores de risco cardíaco , 
mas como substâncias  ( enzimas ) relacionadas a danos provocados no 
tecido cardíaco pós-isquemia 

INDEFERIDO  - 

55 - Gab.:X E Somente uma opção poderá ser indicada, portanto a opção D) Homocisteína; INDEFERIDO  - 



é a correta. Conforme consta na bibliografia- Outros fatores de risco: além da 
concentração de lipídeos para os fatores de risco cardíaco vem sendo 
reconhecido que metade dos enfartos do miocárdio ocorrem em indivíduos 
sem hiperlipemia. Consequentemente, uma variedade de marcadores 
bioquímicos foram identificados com estes riscos. Os dois mais sensíveis são 
a PCR-proteína C reativa e a Homocisteína.  Ref. Tietz pág.427. As demais 
opções desta questão não estão incluídas como fatores de risco cardíaco , 
mas como substâncias  ( enzimas ) relacionadas a danos provocados no 
tecido cardíaco pós-isquemia 

56 - Gab.:X E 
A destruição do tecido renal aonde é produzida a eritropoietina é causadora 
dos quadros anêmicos do paciente com insuficiência renal crônica Ref. Motta, 
Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório Princípios e Interpretações.       
4 ªed. Editora Médica Missau 2003. pág. 277 

INDEFERIDO  - 

57 - Gab.:V D 
A concentração percentual das sub-populações linfocitárias CD4 e CD8 são 
de 45% e 30% respectivamente, portanto a relação absoluta CD4/CD8 é de 
1,5ref. Henry, J.Bernard Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos 
laboratoriais, 20ª.ed. 2010 pag. 688 tab.27-3 

INDEFERIDO  - 

57 - Gab.:W B 
A concentração percentual das sub-populações linfocitárias CD4 e CD8 são 
de 45% e 30% respectivamente, portanto a relação absoluta CD4/CD8 é de 
1,5ref. Henry, J.Bernard Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos 
laboratoriais, 20ª.ed. 2010 pag. 688 tab.27-3 

INDEFERIDO  - 

57 - Gab.:X E 
A concentração percentual das sub-populações linfocitárias CD4 e CD8 são 
de 45% e 30% respectivamente, portanto a relação absoluta CD4/CD8 é de 
1,5ref. Henry, J.Bernard Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos 
laboratoriais, 20ª.ed. 2010 pag. 688 tab.27-3 

INDEFERIDO  - 

58 - Gab.:V B 
Os monócitos são células produtoras de citocinas e são expressas nos 
processos inflamatórios , os macrófagos são monócitos que evoluíram nos 
tecidos após circularem pelo sangue. Ref Murray pág.94 

INDEFERIDO  - 

58 - Gab.:X C 
Os monócitos são células produtoras de citocinas e são expressas nos 
processos inflamatórios , os macrófagos são monócitos que evoluíram nos 
tecidos após circularem pelo sangue. Ref Murray pág.94 

INDEFERIDO  - 

58 - Gab.:W E 
Os monócitos são células produtoras de citocinas e são expressas nos 
processos inflamatórios , os macrófagos são monócitos que evoluíram nos 
tecidos após circularem pelo sangue. Ref Murray pág.94 

INDEFERIDO  - 

59 - Gab.:W B 
O termo extravascular não invalida a questão, deste modo embora a 
resposta correta é  fagocitose por macrófagos  que tem receptores 
para IgG;  ref. Dacie pág.40.1                           

INDEFERIDO  - 

59 - Gab.:X E 
O termo extravascular não invalida a questão, deste modo embora a 
resposta correta é  fagocitose por macrófagos  que tem receptores 
para IgG;  ref. Dacie pág.401. 

INDEFERIDO  - 

59 - Gab.:V D 
O termo extravascular não invalida a questão, deste modo embora a 
resposta correta é  fagocitose por macrófagos  que tem receptores 
para IgG;  ref. Dacie pág.401. 

INDEFERIDO  - 

61 - Gab.:V C 
As características biológicas, morfológicas e fisiológicas dos parasitos 
patogênicos são determinantes para o diagnóstico laboratorial.ref. Murray 
pág.67 

INDEFERIDO  - 

61 - Gab.:X D 
As características biológicas, morfológicas e fisiológicas dos parasitos 
patogênicos são determinantes para o diagnóstico laboratorial.ref. Murray 
pág.67 

INDEFERIDO  - 

61 - Gab.:W A As características biológicas, morfológicas e fisiológicas dos parasitos INDEFERIDO  - 



patogênicos são determinantes para o diagnóstico laboratorial.ref. Murray 
pág.67 

62 - Gab.:W C 

O diagnóstico depende de testes sorológicos como ELISA ou 
imunofluorescência indireta . porem estes testes devem ser confirmados pela 
técnica do Western Blot eliminando as causas de sorologia positiva lalsa 
quando o diagnóstico for somente por testagem sorológica Wallach, Jacques. 
Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora 
Medsi, 1999. pág.818/819 

INDEFERIDO  - 

62 - Gab.:V E 

O diagnóstico depende de testes sorológicos como ELISA ou 
imunofluorescência indireta . porem estes testes devem ser confirmados pela 
técnica do Western Blot eliminando as causas de sorologia positiva lalsa 
quando o diagnóstico for somente por testagem sorológica Wallach, Jacques. 
Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora 
Medsi, 1999. pág.818/819 

INDEFERIDO  - 

62 - Gab.:X A 

O diagnóstico depende de testes sorológicos como ELISA ou 
imunofluorescência indireta . porem estes testes devem ser confirmados pela 
técnica do Western Blot eliminando as causas de sorologia positiva lalsa 
quando o diagnóstico for somente por testagem sorológica Wallach, Jacques. 
Interpretação de exames laboratoriais : 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora 
Medsi, 1999. pág.818/819 

INDEFERIDO  - 

65 - Gab.:X C 

A alegação do recurso diz que o uso do medicamento não determina 
a doença, mas este medicamento pelas suas características de droga 
oxidante causa anemia em paciente que não apresenta este quadro. 
A questão é bem clara quando pergunta a causa deste distúrbio e 
dentre as opções de resposta a única possível é a deficiência de 
glicose-fosfatodesidrogenase. Ref. Tietz pág. 335 

INDEFERIDO  - 

 
Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

13 - Gab.:X D 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e  referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, 
embora apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:W A 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

23 - Gab.:W B 
O enunciado deixa claro que o candidato deve marcar a opção em que todas as palavras 
devem ser grafadas com S. A palavra conceSSão é grafada com SS, o que torna incorreta a 
opção discutida pelo candidato face à ausência da lacuna na palavra Cedido.  

INDEFERIDO  - 

23 - Gab.:V D 
O enunciado deixa claro que o candidato deve marcar a opção em que todas as palavras 
devem ser grafadas com S. A palavra conceSSão é grafada com SS, o que torna incorreta a 
opção discutida pelo candidato face à ausência da lacuna na palavra Cedido.  

INDEFERIDO  - 

 
 
 
 



 
Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:X A 
O enunciado localiza a resposta correta : “ No início do texto”. Não há discussão sobre 
competitividade entre as empresas privadas neste início; ainda, a resposta está claramente 
expressa pelo autor no texto “Outro problema importante é o baixo investimento em 
pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na área da saúde.” 

INDEFERIDO  - 

3 - Gab.:W A 
O enunciado informa ao candidato que o significado das palavras em questão devem estar 
de acordo com o texto. Ainda, segundo o Novo Dicionário de Língua Portuguesa,Século 
XXI Aurélio Buarque de Hollanda. Nova Fronteira. SP., o verbo otimizar e, por conseguinte, 
o substantivo otimização, apresenta o significado aperfeiçoar. 

INDEFERIDO  - 

3 - Gab.:V C 
O enunciado informa ao candidato que o significado das palavras em questão devem estar 
de acordo com o texto. Ainda segundo o Novo Dicionário de Língua Portuguesa,Século 
XXI Aurélio Buarque de Hollanda. Nova Fronteira. SP., o verbo otimizar e, por conseguinte, 
o substantivo otimização, apresenta o significado aperfeiçoar. 

INDEFERIDO  - 

3 - Gab.:X D 
O enunciado informa ao candidato que o significado das palavras em questão devem estar 
de acordo com o texto. Ainda segundo o Novo Dicionário de Língua Portuguesa,Século 
XXI Aurélio Buarque de Hollanda. Nova Fronteira. SP., o verbo otimizar e, por conseguinte, 
o substantivo otimização, apresenta o significado aperfeiçoar. 

INDEFERIDO  - 

6 - Gab.:V D 
A palavra composta científico-tecnológico é adjetivo por referir-se ao substantivo 
antecedente patrimônio. Quando se flexiona o adjetivo composto em número e gênero, 
apenas o último elemento varia, conforme apontam vários gramáticos, como em André 
Hildebrando A. Gramática Ilustrada. Ed. Moderna. 5ª ed. 1997. p. 143 

INDEFERIDO  - 

6 - Gab.:W B 
A palavra composta científico-tecnológico é adjetivo por referir-se ao substantivo 
antecedente patrimônio. Quando se flexiona o adjetivo composto em número e gênero, 
apenas o último elemento varia, conforme apontam vários gramáticos, como em André 
Hildebrando A. Gramática Ilustrada. Ed. Moderna. 5ª ed. 1997. p. 143 

INDEFERIDO  - 

7 - Gab.:X A 

A  questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o 
que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não 
é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido 
antônimo  de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de 
Holanda.Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para 
perceber que é contrário ao de premente 

INDEFERIDO  - 

7 - Gab.:W C 

A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o 
que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não 
é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido 
antônimo  de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de 
Holanda.Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para 
perceber que é contrário ao de premente 

INDEFERIDO  - 

7 - Gab.:V E 

A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o 
que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não 
é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido 
antônimo de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de 
Holanda.Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para 
perceber que é contrário ao de premente. 

INDEFERIDO  - 

8 - Gab.:V B As palavras destacadas são acentuadas, respectivamente, pelas seguintes regras: 1. 
Acentuam-se as vogais I e U tônicas dos hiatos separadas em sílaba ou seguidas de S; 2. INDEFERIDO  - 



Acentuam-se todas as proparoxítonas; 3. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em 
ditongo. Portanto, a opção correta só ser saída – econômico – patrimônio.  

8 - Gab.:X C 
As palavras destacadas são acentuadas, respectivamente, pelas seguintes regras: 1. 
Acentuam-se as vogais I e U tônicas dos hiatos separadas em sílaba ou seguidas de S; 2. 
Acentuam-se todas as proparoxítonas; 3. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em 
ditongo. Portanto, a opção correta só ser saída – econômico – patrimônio. 

INDEFERIDO  - 

10 - Gab.:W D 
O verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição A em seu complemento verbal. 
Por isso esta é a resposta correta. Nas demais opções, os verbos são transitivos diretos e, 
portanto não exigem preposição, desobrigando o uso da crase. 

INDEFERIDO  - 

11 - Gab.:X A 
A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a 
enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam 
vários gramáticos. Mais, atenção para a conjunção porque, que também pode assumir o 
valor conclusivo. 

INDEFERIDO  - 

11 - Gab.:V E 
A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a 
enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam 
vários gramáticos. Mais, atenção para  outras conjunções, como  porque e pois, que 
também pode assumir o valor conclusivo 

INDEFERIDO  - 

11 - Gab.:W C 
A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a 
enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam 
vários gramáticos. Mais, atenção para a conjunção porque, que também pode assumir o 
valor conclusivo 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:X D 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:W A 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:V C 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

15 - Gab.:X B A questão trata de reconhecimento das classes gramaticais, e não de regras discriminadas 
pela norma culta. 

INDEFERIDO  - 

16 - Gab.:X E A argumentação não se refere à elaboração da questão. INDEFERIDO  - 

17 - Gab.:V B 
A questão solicita que o candidato demonstre saber flexionar o verbo em outro número – 
transformar a segunda pessoa do singular em segunda pessoa do do plural( vós – vos) e no 
modo imperativo. 

INDEFERIDO  - 

17 - Gab.:X C 
A questão solicita que o candidato demonstre saber flexionar o verbo em outro número – 
transformar a segunda pessoa do singular em segunda pessoa do do plural( vós – vos) e no 
modo imperativo 

INDEFERIDO  - 

18 - Gab.:V C A argumentação não se refere à elaboração da questão. INDEFERIDO  - 

19 - Gab.:V A 
A palavra dispor é formada pela prefixação, enquanto conhecimento, por sufixação. Daí, 
abster ( derivado do verbo ter  com prefixo ab(s)) e ação ( derivado do verbo agir com sufixo 
cão). O dicionário do Prof. Aurélio registra : “ o que resulta do fato de agir”. 

INDEFERIDO  - 

19 - Gab.:X B 
A palavra dispor é formada pela prefixação, enquanto conhecimento, por sufixação. Daí, 
abster ( derivado do verbo ter  com prefixo ab(s)) e ação ( derivado do verbo agir com sufixo 
cão). O dicionário do Prof. Aurélio registra : “ o que resulta do fato de agir”. 

INDEFERIDO  - 

19 - Gab.:W D 
A palavra dispor é formada pela prefixação, enquanto conhecimento, por sufixação. Daí, 
abster ( derivado do verbo ter  com prefixo ab(s)) e ação ( derivado do verbo agir com sufixo 
cão). O dicionário do Prof. Aurélio registra : “ o que resulta do fato de agir”. 

INDEFERIDO  - 



20 - Gab.:X D 

Deve-se  levar em conta o tipo de texto e o propósito comunicativo do autor em se tratando 
de evidenciar a circunstância adverbial. No texto, o autor procurou mostrar o modo como se 
deve enxergar, falar e caminhar. Ademias, se tais locuções exprimissem meio, o autor 
estaria incorrendo num vício de linguagem chamado pleonasmo vicioso, em que se repete, 
desnecessariamente a informação transmitida pelo termo anterior, como em enxergar com 
os olhos, por exemplo, tal qual subir para cima. 

INDEFERIDO  - 

20 - Gab.:W A 

Deve-se  levar em conta o tipo de texto e o propósito comunicativo do autor em se tratando 
de evidenciar a circunstância adverbial. No texto, o autor procurou mostrar o modo como se 
deve enxergar, falar e caminhar. Ademais, se tais locuções exprimissem meio, o autor 
estaria incorrendo num vício de linguagem chamado pleonasmo vicioso, em que se repete, 
desnecessariamente a informação transmitida pelo termo anterior, como em enxergar com 
os olhos, por exemplo, tal qual subir para cima. 

INDEFERIDO  - 

21 - Gab.:X E Depois da palavra corpo, o sinal é uma vírgula, motivo do questionamento do enunciado. 
Não há um ponto final; 

INDEFERIDO  - 

22 - Gab.:X E O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que 
assumem no texto,  e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par. 

INDEFERIDO  - 

22 - Gab.:V D O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que 
assumem no texto e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par. 

INDEFERIDO  - 

23 - Gab.:V D Depois da palavra corpo, o sinal é uma vírgula, motivo do questionamento do enunciado. 
Não há um ponto final. 

INDEFERIDO  - 

23 - Gab.:X E 
O enunciado deixa claro que o candidato deve marcar a opção em que todas as palavras 
devem ser grafadas com S. A palavra conceSSão é grafada com SS, o que torna incorreta a 
opção discutida pelo candidato face à ausência da lacuna na palavra Cedido. 

INDEFERIDO  - 

23 - Gab.:W B A argumentação não se refere à questão. INDEFERIDO  - 

24 - Gab.:X B A frase 4 refere-se ao conjunto de frases que representam pensamentos de vários autores. 
Os termos das opções foram destacados daí. 

INDEFERIDO  - 

24 - Gab.:W D A argumentação não se refere à questão. INDEFERIDO  - 

24 - Gab.:V A 
A palavra que é um pronome relativo e, como tal, substitui o termo antecedente  OS 
HOMENS , funcionando como sujeito da oração seguinte. O termo antecedente, portanto, 
estabelece relação sintática com a oração anterior. 

INDEFERIDO  - 

 
Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

 6 - Gab.:X E 

A palavra composta científico-tecnológico é adjetivo por referir-se ao substantivo 
antecedente patrimônio. Quando se flexiona o adjetivo composto em número e gênero, 
apenas o último elemento varia, conforme apontam vários gramáticos, como em André 

Hildebrando A. Gramática Ilustrada. Ed. Moderna. 5ª ed. 1997. p. 143 

INDEFERIDO  - 

 7 - Gab.:V E 

A questão pede o antônimo da palavra premente, cujo sentido, no texto, é urgente. Assim, o 
que é urgente não pode ser protelado, e o que pode ser protelado, deixado para depois, não 
é urgente. Portanto, premente e protelável são antônimos entre si. Ainda, o referido 
antônimo de premente é registrado no Dicionário de Antônimos do Prof. Aurélio Buarque de 
Holanda.Também pode o candidato procurar o significado da palavra protelável para 
perceber que é contrário ao de premente. 

INDEFERIDO  - 

10 - Gab.:W D 
O verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição A em seu complemento verbal. 
Por isso esta é a resposta correta. Nas demais opções, os verbos são transitivos diretos e, 
portanto não exigem preposição, desobrigando o uso da crase. 

INDEFERIDO  - 



11 - Gab.:X A 
A palavra ASSIM, neste caso do texto, introduz um fragmento cuja ideia conclui a 
enunciação anterior. Ainda, é uma conjunção coordenativa conclusiva, conforme apontam 
vários gramáticos. Mais, atenção para  outras conjunções, como  porque e pois, que 
também pode assumir o valor conclusivo 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:X D 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:W A 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

13 - Gab.:V C 
Os adjetivos que estão no masculino e no plural, ao mesmo tempo, são apenas dois no 
fragmento destacado e referem-se, ambos, aos termos conhecimentos e tecnologia, embora 
apenas o primeiro estivesse em negrito, o que não invalida a questão. 

INDEFERIDO  - 

20 - Gab.:V C 
A questão pede uma locução adverbial, ou seja, uma expressão formada por uma 
preposição + um substantivo que, juntos assumem um  único papel morfológico e 
semântico. 

INDEFERIDO  - 

22 - Gab.:X E O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que 
assumem no texto,  e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par. 

  

22 - Gab.:V D O enunciado pede que os pares sejam opostos entre si, de acordo com o sentido que 
assumem no texto,  e não uma palavra em relação a outra formando um mesmo par. 

INDEFERIDO  - 

 
Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:W E A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais 
afetados são RJ, SP e ES. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. 
Portanto só a Costa do Marfim. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:W B 
As enchentes estão obviamente associadas a pluviosidade mais são 
agravadas nos grandes centros urbanos, especialmente em países periféricos 
pela infra-estrutura deficiente ao lançamento de lixo em áreas inapropriadas e 
a impermeabilização do solo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:X C Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. DEFERIDO D 

31 - Gab.:W E Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. DEFERIDO A 

32 - Gab.:X C 
Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda 
em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas 
urbanos. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: TNE - NECROTOMISTA 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:V B Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO C 



 
Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:W D 

A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa 
necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na 
disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. 
Edificações mais “preparadas” não foi o único mais foi um fator determinante 
para as diferenciações nas duas tragédias. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:V A 

A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa 
necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na 
disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. 
Edificações mais “preparadas” não foi o único mais foi um fator determinante 
para as diferenciações nas duas tragédias. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:X B 

A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa 
necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na 
disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. 
Edificações mais “preparadas” não foi o único mais foi um fator determinante 
para as diferenciações nas duas tragédias. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V B A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais 
afetados são RJ, SP e ES. INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W E A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais 
afetados são RJ, SP e ES. INDEFERIDO - 

27 - Gab.:W D Novas tecnologias de produção de hidroeletricidade provocam menos danos 
que antigas hidrelétricas. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:W D O clima da região centro-oeste é o tropical (típico/ continental/ úmido-seco...) 
portanto com duas estações bem definidas: verão chuvoso e inverso seco. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:V E A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. 
Portanto só a Costa do Marfim. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X A A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. 
Portanto só a Costa do Marfim. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. 
Portanto só a Costa do Marfim. INDEFERIDO - 

30 - Gab.:X E 
As enchentes estão obviamente associadas a pluviosidade mais são 
agravadas nos grandes centros urbanos, especialmente em países periféricos 
pela infra-estrutura deficiente ao lançamento de lixo em áreas inapropriadas e 
a impermeabilização do solo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:V B Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO C 

31 - Gab.:X C Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO D 

31 - Gab.:W E Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO A 

32 - Gab.:X C 
Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda 
em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas 
urbanos. 

INDEFERIDO - 



32 - Gab.:V B 
Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda 
em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas 
urbanos. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:W E 
Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda 
em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas 
urbanos. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: THE - TECNICO EM HEMOTERAPIA 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:V B Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO C 

 
Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA 
Disciplina: ATUALIDADES (ATU) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:W D 

A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa 
necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na 
disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. 
Edificações mais “preparadas” não foi o único mais foi um fator determinante 
para as diferenciações nas duas tragédias. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:V A 

A questão trata de um tema atual. A idéia de rico ou pobre não passa 
necessariamente a idéia de desenvolvido ou sub-desenvolvido e sim na 
disponibilidade de capital para maiores ou menores investimentos. 
Edificações mais “preparadas” não foi o único mais foi um fator determinante 
para as diferenciações nas duas tragédias. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:X C A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais 
afetados são RJ, SP e ES. INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W E A questão faz referência ao petróleo do pré-sal. Portanto os estados mais 
afetados são RJ, SP e ES. INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W C A Nigéria tem IDH baixo. A questão faz referencia ao IDH muito baixo. 
Portanto só a Costa do Marfim. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:W E Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO A 

31 - Gab.:V B Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO C 

31 - Gab.:X C Erro na divulgação do gabarito. A resposta correta é Turismo – Fruticultura e 
Extração de Petróleo. 

DEFERIDO D 

32 - Gab.:X C 
Concentração fundiária e mecanização do setor agrícola é um processo ainda 
em curso no país. Assim como êxodo rural e persistem os problemas 
urbanos. 

INDEFERIDO - 

 
 
 



 
Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:V A 

Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a 
educação sanitária quanto a vacinação são ações de prevenção primária. Porém, a 
vacinação é caracterizada como ação de proteção específica (para uma determinada 
doença) e a educação sanitária é caracterizada como ação de promoção da saúde 
(fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças). 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V B 

A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada 
pelo Mycobacterium leprae. A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, 
sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do Mycobacterium leprae 
no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete 
anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. 
Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, 
MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação 
compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:X C 

A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada 
pelo Mycobacterium leprae. A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, 
sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do Mycobacterium leprae 
no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete 
anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. 
Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, 
MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação 
compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W E 

A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada 
pelo Mycobacterium leprae. A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, 
sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do Mycobacterium leprae 
no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete 
anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. 
Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, 
MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação 
compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: TNE - NECROTOMISTA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:V A 

Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a 
educação sanitária quanto a vacinação são ações de prevenção primária. Porém, a 
vacinação é caracterizada como ação de proteção específica (para uma determinada 
doença) e a educação sanitária é caracterizada como ação de promoção da saúde 
(fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças). 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:V E 

O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca 
(súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a 
epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. 
Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. 
Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de 
endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse 

INDEFERIDO - 



é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.   
Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:X C 

A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que 
em seu Art. 196 apresenta que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V B 

A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que 
em seu Art. 196 apresenta que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W E 

A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que 
em seu Art. 196 apresenta que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.”. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W A 
A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a 
população, sendo assim não é um serviço gratuito.    

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V C 
A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a 
população, sendo assim não é um serviço gratuito.    

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X D 
A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a 
população, sendo assim não é um serviço gratuito.    

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:W B 
A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na 
lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras 
definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é 
regulamentada.  

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V D 
A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na 
lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras 
definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é 
regulamentada.  

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:X E 
A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na 
lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras 
definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é 
regulamentada.  

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:W B 
A lei nº 8.142/90 não prevê a participação de representantes das indústrias de tecnologia 
em saúde nos Conselhos de Saúde, ou seja, nem no Conselho Municipal de Saúde, nem 
no Conselho Estadual de Saúde e nem no Conselho Nacional de Saúde.  

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X B 

Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a 
educação sanitária quanto a vacinação são ações de prevenção primária. Porém, a 
vacinação é caracterizada como ação de proteção específica (para uma determinada 
doença) e a educação sanitária é caracterizada como ação de promoção da saúde 
(fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças). 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:V A Segundo o modelo da História Natural da Doença (Leavell e Clark, 1976), tanto a 
educação sanitária quanto a vacinação são ações de prevenção primária. Porém, a INDEFERIDO - 



vacinação é caracterizada como ação de proteção específica (para uma determinada 
doença) e a educação sanitária é caracterizada como ação de promoção da saúde 
(fortalecimento do indivíduo com proteção geral contra diversas doenças). 

38 - Gab.:V E 

O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca 
(súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a 
epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. 
Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. 
Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de 
endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse 
é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.   

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:W C 

O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca 
(súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a 
epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. 
Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. 
Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de 
endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse 
é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.   

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X A 

O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca 
(súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a 
epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. 
Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. 
Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de 
endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse 
é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V B 

A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada 
pelo Mycobacterium leprae. A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, 
sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do Mycobacterium leprae 
no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete 
anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. 
Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, 
MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação 
compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W E 

A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada 
pelo Mycobacterium leprae. A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, 
sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do Mycobacterium leprae 
no corpo. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de dois a sete 
anos. Embora acometa ambos os sexos, observa-se predominância do sexo masculino. 
Hoje em dia, a hanseníase tem tratamento e cura. (Guia de Vigilância Epidemiológica, 
MS/SVS, 6 ed, pág. 365, 2005). A hanseníase é uma das doenças de notificação 
compulsória, assim a questão respeita o conteúdo programático divulgado. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:V D 
As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, 
pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto 
pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático 
divulgado.  

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X E 
As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, 
pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto 
pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático 
divulgado.  

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:W B 
As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, 
pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto 
pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático 

INDEFERIDO - 



divulgado.  
Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA 
Disciplina: C. B. SAÚDE PÚBLICA (CBS) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:X C 

A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que 
em seu Art. 196 apresenta que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V B 

A questão pedia a definição de saúde constante na Constituição Federal 1988 (CF/88) que 
em seu Art. 196 apresenta que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.”. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X D 
A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a 
população, sendo assim não é um serviço gratuito.    

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V C 
A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a 
população, sendo assim não é um serviço gratuito.    

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W A 
A gratuidade não é um dos princípios e/ou diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
SUS é financiado com o dinheiro recolhido sob a forma de impostos pagos por toda a 
população, sendo assim não é um serviço gratuito.    

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:X E 
A participação da comunidade na gestão do SUS é definida pela CF/88 e está presente na 
lei nº 8.080/90. Porém, é na lei nº 8.142/90 que esta participação tem as suas regras 
definidas, ou seja, é neste dispositivo legal que a participação da comunidade é 
regulamentada.  

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:V D 
A lei nº 8.142/90 não prevê a participação de representantes das indústrias de tecnologia 
em saúde nos Conselhos de Saúde, ou seja, nem no Conselho Municipal de Saúde, nem 
no Conselho Estadual de Saúde e nem no Conselho Nacional de Saúde.  

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X A 

O aumento do número de casos novos de uma doença que acontece de forma brusca 
(súbita), temporária e acima do esperado caracteriza uma epidemia. Um exemplo é a 
epidemia de Dengue que ocorreu no 1º semestre de 2008 em diversas capitais brasileiras. 
Quando uma epidemia atinge vários países no mundo, passamos a ter uma pandemia. 
Esta foi a situação vivida no ano passado em relação à Gripe H1N1. Chamamos de 
endemia o número elevado de casos de uma doença que ocorre de forma contínua. Esse 
é o caso da Doença de Chagas em algumas regiões de Minas Gerais.   

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X E 
As macrorregiões Metropolitana, Oeste, Seridó e Alto Oeste são regiões intraestaduais, 
pois são compostas por mais de 1 (um) município, dentro de 1 (um) mesmo estado (Pacto 
pela Saúde, volume 1, pág. 20). A referência utilizada faz parte do conteúdo programático 
divulgado.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: TAC - TECNICO EM ANALISES CLINICAS 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE  FORMACAO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:V B 
Os vapores esterelizantes são Óxido de etileno, vapor de formaldeído, 
vapor de peróxido de hidrogênio. Murray. Patrick r. et. Alli INDEFERIDO - 



Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 
2009. pág.78 
A grafia usada não causa erro de interpretação da resposta. 

42 - Gab.:X C 

Os vapores esterelizantes são Óxido de etileno, vapor de formaldeído, 
vapor de peróxido de hidrogênio. Murray. Patrick r. et. Alli 
Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 
2009. pág.78 
A grafia usada não causa erro de interpretação da resposta. 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:W E 

Os vapores esterelizantes são Óxido de etileno, vapor de formaldeído, 
vapor de peróxido de hidrogênio. Murray. Patrick r. et. Alli 
Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 
2009. pág.78 
A grafia usada não causa erro de interpretação da resposta. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V A 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Ref. 
Dacie pág. 20 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:X B 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Ref. 
Dacie pág. 20 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W D 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Ref. 
Dacie pág. 20 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V D 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. A 
função de corar as lãminas do filme sanguíneo é trabalho de técnico 
que logicamente deve conhecer o material com que vai trabalhar em 
especial o pH de um tampão utilizado. Ref. Dacie pág. 60 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:X E 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. A 
função de corar as lãminas do filme sanguíneo é trabalho de técnico 
que logicamente deve conhecer o material com que vai trabalhar em 
especial o pH de um tampão utilizado. Ref. Dacie pág. 60 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:W A 
Consta no programa do concurso Valores normais e interpretação clínica 

dos principais exames laboratoriais. Hematologia: Elementos figurados do 

sangue: morfologia, função, alterações; 
INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V C Consta no programa do concurso Valores normais e interpretação clínica INDEFERIDO - 



dos principais exames laboratoriais. Hematologia: Elementos figurados do 

sangue: morfologia, função, alterações; 

47 - Gab.:X A 

Quando há aumento do numero de reticulócitos, detectado através da 
contagem utilizando o  corante de azul de cresil brilhante ( método 
vital) identifica-se no sangue a presença de eritrócitos policromaticos 
que é o resultado de restos de material nuclear que produzem uma 
tonallidade azulada a hemácia, estas técnicas assim como sua 
interpretação é rotina dentro do laboratório 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:W C 

Quando há aumento do numero de reticulócitos, detectado através da 
contagem utilizando o  corante de azul de cresil brilhante ( método 
vital) identifica-se no sangue a presença de eritrócitos policromaticos 
que é o resultado de restos de material nuclear que produzem uma 
tonallidade azulada a hemácia, estas técnicas assim como sua 
interpretação é rotina dentro do laboratório 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:V E 

Quando há aumento do numero de reticulócitos, detectado através da 
contagem utilizando o  corante de azul de cresil brilhante ( método 
vital) identifica-se no sangue a presença de eritrócitos policromaticos 
que é o resultado de restos de material nuclear que produzem uma 
tonallidade azulada a hemácia, estas técnicas assim como sua 
interpretação é rotina dentro do laboratório 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V C 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Esta 
pergunta é de fácil resposta por qualquer profissional de nível médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V B 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Esta 
pergunta é de fácil resposta por qualquer profissional de nível médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:X C 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais. Esta 
pergunta é de fácil resposta por qualquer profissional de nível médio. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:X A 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais . 
Consta no programa Hematologia: Elementos figurados do sangue: 
morfologia, função, alterações 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V E 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais . 
Consta no programa Hematologia: Elementos figurados do sangue: 

INDEFERIDO - 



morfologia, função, alterações 

50 - Gab.:W C 

A alegação de que não é do âmbito profissional é improcedente. No 
art. 24 desta res. Consta na linha a) coleta de material empregando 
técnica e instrumentação adequada. . .  d) garantir a integridade do 
material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais . 
Consta no programa Hematologia: Elementos figurados do sangue: 
morfologia, função, alterações 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:V E No programa consta o item metodologia de análise que justifica a 
questão. INDEFERIDO - 

51 - Gab.:W C No programa consta o item metodologia de análise que justifica a 
questão. INDEFERIDO - 

52 - Gab.:X E Houve falha na conferência das questões, provocando este erro. 
Deferido o recurso. DEFERIDO ANULADA 

52 - Gab.:W B Houve falha na conferência das questões, provocando este erro. 
Deferido o recurso. DEFERIDO ANULADA 

52 - Gab.:V D Houve falha na conferência das questões, provocando este erro. 
Deferido o recurso. DEFERIDO ANULADA 

53 - Gab.:W C Afinal qual o papel do técnico de laboratório se não ao menos ele tem 
conhecimento do meio de cultura onde deve semear uma secreção? INDEFERIDO - 

54 - Gab.:W D 

A resposta correta é bacitracina.A diferenciação do Streptococos 
pyogenes  das demais espécies de estreptococos que apresentam o 
antígeno específico do grupo A pode ser avaliada pela prova da 
Bacitracina. ref. M Murray. Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio 
de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 2009. pág.410 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W B 
A resposta correta é Hemocultura ref. M Murray. Patrick r. et. Alli 
Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan , 
2009. pág.410 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W E  A resposta correta é Clostridium conforme indicado no gabarito INDEFERIDO - 

58 - Gab.:X A A opção correta é a letra B) cistos de Giárdia lamblia; deferido os 
recursos com a alteração da opção certa DEFERIDO B 

58 - Gab.:W C A opção correta é a letra D) cistos de Giárdia lamblia; deferido os 
recursos com a alteração da opção certa DEFERIDO D 

58 - Gab.:V E A opção correta é a letra A) cistos de Giárdia lamblia; deferido os 
recursos com a alteração da opção certa DEFERIDO A 

59 - Gab.:V E 

A pesquisa de parasitos no sangue é realizada pela coloração de 
Wright-Giemsa, dentre as opções apresentadas nenhuma delas 
aplica-se a este fim , somente a correta. A troca de letra no nome 
Giensa não induz a erro .  

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:W C 

A pesquisa de parasitos no sangue é realizada pela coloração de 
Wright-Giemsa, dentre as opções apresentadas nenhuma delas 
aplica-se a este fim , somente a correta. A troca de letra no nome 
Giensa não induz a erro .  

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:X C 
Na referência citada: Rey, Luis. Parasitologia. 3ª Ed. Editora 
Guanabara Koogan 2001, consta na pág 322, que descreve o ciclo 
vital do Toxoplasma gondii – é um parasito intracelular e sua afinidade 

INDEFERIDO - 



maior é para as células do sistema mononuclear fagocitário e células 
parenquimatosas. Dentre as opções o macrófago é a resposta correta 
por fazer parte deste sistema, sendo as demais células presentes em 
determinados órgãos ou tecidos. 

60 - Gab.:V B 

Na referência citada: Rey, Luis. Parasitologia. 3ª Ed. Editora 
Guanabara Koogan 2001, consta na pág 322, que descreve o ciclo 
vital do Toxoplasma gondii – é um parasito intracelular e sua afinidade 
maior é para as células do sistema mononuclear fagocitário e células 
parenquimatosas. Dentre as opções o macrófago é a resposta correta 
por fazer parte deste sistema, sendo as demais células presentes em 
determinados órgãos ou tecidos. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:W E 

Na referência citada: Rey, Luis. Parasitologia. 3ª Ed. Editora 
Guanabara Koogan 2001, consta na pág 322, que descreve o ciclo 
vital do Toxoplasma gondii – é um parasito intracelular e sua afinidade 
maior é para as células do sistema mononuclear fagocitário e células 
parenquimatosas. Dentre as opções o macrófago é a resposta correta 
por fazer parte deste sistema, sendo as demais células presentes em 
determinados órgãos ou tecidos. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:X B 

Definições de algumas técnicas imunológicas , segundo ref. Murray. 
Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora 
Guanabara Koogan , 2009. Aglutinação do látex – Quantificação e 
detecção de antígenos e anticorpos. Enzimaimunoensaio –(EIA) e 
Imunofluorescência- Detecção e localização do antígeno; 
Radioimunoensaio- quantificação de antígenos ou anticorpos, 
portanto a resposta correta é a opção A. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:W D 

Definições de algumas técnicas imunológicas , segundo ref. Murray. 
Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora 
Guanabara Koogan , 2009. Aglutinação do látex – Quantificação e 
detecção de antígenos e anticorpos. Enzimaimunoensaio –(EIA) e 
Imunofluorescência- Detecção e localização do antígeno; 
Radioimunoensaio- quantificação de antígenos ou anticorpos, 
portanto a resposta correta é a opção A. 

INDEFERIDO - 

63 - Gab.:V A 

Definições de algumas técnicas imunológicas , segundo ref. Murray. 
Patrick r. et. Alli Microbiologia médica Rio de Janeiro. Editora 
Guanabara Koogan , 2009. Aglutinação do látex – Quantificação e 
detecção de antígenos e anticorpos. Enzimaimunoensaio –(EIA) e 
Imunofluorescência- Detecção e localização do antígeno; 
Radioimunoensaio- quantificação de antígenos ou anticorpos, 
portanto a resposta correta é a opção A. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:V C 
A bibliografia (manual de Biossegurança – Hirata, M.H 2002) defina a 
luva de couro como material próprio para o manuseios de substâncias 
a baixa temperatura. 

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:X D 
A bibliografia (manual de Biossegurança – Hirata, M.H 2002) defina a 
luva de couro como material próprio para o manuseios de substâncias 
a baixa temperatura. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:X D O assunto da questão esta incluído no programa do concurso . INDEFERIDO - 



Sistema Único de Saúde SUS: 
conceitos,fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços 
de saúde. Política de Humanização do SUS. 

65 - Gab.:W A 
O assunto da questão esta incluído no programa do concurso . 
Sistema Único de Saúde SUS: 
conceitos,fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços 
de saúde. Política de Humanização do SUS. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: TNE - NECROTOMISTA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE  FORMACAO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

48 - Gab.:V D O próprio texto de argumentação deixa claro que o sangue que chega ao átrio 
esquerdo é proveniente do pulmão. Resposta do gabarito oficial mantida. INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V C Os pulmões são órgãos extra-mediastinais. A pleura visceral delimita, mas 
não faz parte do mediastino. INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V B 

O gabarito oficial está correto. O sistema porta hepático é o maior 
responsável pela oxigenação do fígado. Portanto a veia porta é a principal 
fonte de suprimento sanguíneo do fígado. O sistema porta é uma importante 
exceção e é ela a principal fonte de suprimento sanguíneo do fígado, tanto 
oxigênio como os demais nutrientes. O papel da artéria hepática é muito 
secundário. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V E 
Quando não se faz referência a um determinado plano de observação as 
localizações anatômicas são referidas pela “posição anatômica” convenção 
internacional para se citar posicionamento anatômico. A resposta está 
correta. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: TEF - TECNICO EM ENFERMAGEM 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE  FORMACAO (CAF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:W B 

Conforme o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus- Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus/ MS 
(2002) a prevenção primária compreende a remoção de fatores de risco como 
obesidade, tabagismo, sedentarismo entre outros.p33 A argumentação que o 
termo remoção está incorreto, não procede já que é a palavra usada pelo 
próprio Ministério da Saúde. Cabe ressaltar, que fatores de risco podem  sim 
serem removidos e não somente reduzi-los como alega o candidato. Portanto, 
além do termo está correto, o seu significado também, pois de fato podemos 
remover os fatores de risco como  sedentarismo e obesidade que contribuem 
para a hipertensão arterial.  Por exemplo, o sedentarismo pode ser removido, 
se o indivíduo começa a praticar atividade física regularmente, assim como 
pode deixar de ser obeso com dieta e mudança de hábito alimentar.  

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:W C 

O Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais/MS 
(2001)  define  os conceitos básicos em imunização:  
“Imunização Ativa é a que se consegue através das vacinas; Imunização 
Passiva é o que se consegue através de administração de anticorpos; 
Imunoglobulina são anticorpos obtidos do plasma de seres humanos”. 

INDEFERIDO - 



A vacina contra o tétano é considerada imunidade ativa devido ao 
estímulo que o antígeno específico provoca no organismo para produzir 
anticorpos a fim de conferir imunidade contra a doença. Desta forma, não 
pode ser considerada imunoglobulina humana, pois esta é constituída de 
anticorpos produzidos no plasma humano e introduzidos no organismo de 
forma passiva.           

42 - Gab.:X A 

O Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais/MS 
( 2001)  define  os conceitos básicos em imunização:  
“ Imunização Ativa é a que se consegue através das vacinas; Imunização 
Passiva é o que se consegue através de administração de anticorpos; 
Imunoglobulina são anticorpos obtidos do plasma de seres humanos”. 
A vacina contra o tétano é considerada imunidade ativa devido ao 
estímulo que o antígeno específico provoca no organismo para produzir 
anticorpos a fim de conferir  imunidade contra a doença. Desta forma, não 
pode ser considerada imunoglobulina humana, pois esta é constituída de 
anticorpos produzidos no plasma humano e introduzidos no organismo de 
forma passiva.           

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:V E 

O Manual dos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais/MS 
( 2001)  define  os conceitos básicos em imunização:  
“ Imunização Ativa é a que se consegue através das vacinas; Imunização 
Passiva é o que se consegue através de administração de anticorpos; 
Imunoglobulina são anticorpos obtidos do plasma de seres humanos”. 
A vacina contra o tétano é considerada imunidade ativa devido ao 
estímulo que o antígeno  específico provoca no organismo para produzir 
anticorpos a fim de conferir  imunidade contra a doença. Desta forma, não 
pode ser considerada imunoglobulina humana, pois esta é constituída de 
anticorpos produzidos no plasma humano e introduzidos no organismo de 
forma passiva.           

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W A 

De acordo com o Manual Técnico de Controle para tuberculose (2002) / MS 
p.9 a transmissão da tuberculose é por gotículas  contendo bacilo de Koch 
que se propagam através do ar. A doença não é contraída por talheres e 
pratos conforme  o portal saude.rj.gov.br  e campanhas do Ministério da 
Saúde que são divulgadas pela televisão e outros órgãos de comunicação em 
massa.  Não apresentou referência bibliográfica para sustentar o argumento.  
. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V C 

De acordo com o Manual Técnico de Controle para tuberculose (2002) / MS 
p.9 a transmissão da tuberculose é por gotículas  contendo bacilo de Koch 
que se propagam através do ar. A doença não é contraída por talheres e 
pratos conforme  o portal saude.rj.gov.br  e campanhas do Ministério da 
Saúde que são divulgadas pela televisão e outros órgãos de comunicação em 
massa.  Não apresentou referência bibliográfica para sustentar o argumento.  
. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W E 

A ANVISA recomenda que a precaução padrão deve  ser adotada para 
todos os pacientes independente da suspeita ou não de infecções, como 
higiene das mãos, uso de avental, óculos, máscara cirúrgica, luvas e caixa 
perfuro cortante. 
A precaução de contato é adicional nos casos em que a transmissão de 
doenças ocorrem por contato direto (mãos, pessoa- pessoa) ou indireto  
(equipamentos, materiais, superfícies). Como exemplo podemos citar a 

INDEFERIDO - 



varicela, bronquiolite por RSV, impetigo entre outros.  
O manuseio do paciente, do seu ambiente e materiais envolvem cuidados 
especiais como uso de luvas em qualquer procedimento com o paciente.  A 
lavagem das mãos, limpeza e desinfecção dos materiais de uso do paciente  
são medidas para evitar a propagação da doença.   
O uso de avental é preconizado quando houver contato direto com  o paciente 
e seus fluidos.Todo material como estetoscópio, termômetro e 
esfgnomanômetro deve ser de uso individual.  
A recomendação da precaução de contato é justamente pelo fato de 
secreções e fluidos transmitirem a doença. (Knobel, 2006p.471) 
 A ANVISA determina que o impetigo deve possuir isolamento de contato 
devido ao risco de propagação  da doença através das lesões e suas 
secreções.    
Um esclarecimento: A máscara N 95 é um equipamento de proteção individual 
específica para doenças transmitidas por aerossóis como tuberculose e gripe 
H1N1. Não é indicada para o impetigo.    

44 - Gab.:V B 

A ANVISA recomenda que a precaução padrão deve  ser adotada para 
todos os pacientes independente da suspeita ou não de infecções, como 
higiene das mãos, uso de avental, óculos, máscara cirúrgica, luvas e caixa 
perfuro cortante. 
A precaução de contato é adicional nos casos em que a transmissão de 
doenças ocorrem por contato direto (mãos, pessoa- pessoa) ou indireto  
(equipamentos, materiais, superfícies). Como exemplo podemos citar a 
varicela, bronquiolite por RSV, impetigo entre outros.  
O manuseio do paciente, do seu ambiente e materiais envolvem cuidados 
especiais como uso de luvas em qualquer procedimento com o paciente.  A 
lavagem das mãos, limpeza e desinfecção dos materiais de uso do paciente  
são medidas para evitar a propagação da doença.   
O uso de avental é preconizado quando houver contato direto com  o paciente 
e seus fluidos..Todo material como estetoscópio, termômetro e 
esfgnomanômetro deve ser de uso individual.  
A recomendação  da precaução de contato é justamente pelo fato de 
secreções  e fluidos transmitirem a doença. ( Knobel, 2006p.471) 
 A ANVISA determina que o impetigo deve possuir isolamento de contato 
devido ao risco de propagação  da doença através das lesões e suas 
secreções.    
Um esclarecimento:: A máscara N 95 é um equipamento de proteção 
individual específica para doenças transmitidas por aerossóis como 
tuberculose e gripe H1N1. Não é indicada para o impetigo..    
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“A quimioprofilaxia não está indicada para pessoal médico e de enfermagem 
que tenha atendido pacientes com meningites bacterianas, a menos que tenha 
havido exposição às secreções respiratórias durante procedimentos como 
respiração boca a boca e/ou entubação” Guia de Vigilância Epidemiológica 
(2005) p551.  
O tratamento profilático não é realizado sem critério  e de modo indiscriminado 
para todas as pessoas. O uso restrito da droga visa evitar a seleção de 
estirpes resistentes de meningococos. Por isso, o Ministério da Saúde 
determina critérios para a indicação da quimioprofilaxia.  Para os profissionais 
de saúde temos o critério acima descrito e para os contatos íntimos como os 
familiares  é indicada também a quimioprofilaxia.     
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A via de administração da vacina BCG é intradérmica. A via não é 
subcutânea conforme o recurso argumenta. O Manual de Vacinação do 
Ministério da Saúde( 2001)p.126 confirma  a veracidade do gabarito.   
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Preparo e administração de medicamentos são atribuições da equipe de 
enfermagem. De acordo com  o decreto número 94406, de 08 de junho de 
1987 (regulamenta a Lei7498 de 25 de junho de 1986), que dispõe sobre o 
exercício da enfermagem e dá outras providências não descreve como função 
privativa do enfermeiro a diluição de medicação.  
O conhecimento solicitado na questão está coerente com o certificado ou 
diploma do técnico de enfermagem e com a escolaridade exigida, ou seja, 
ensino médio..   
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Preparo e administração de medicamentos são atribuições da equipe de 
enfermagem. De acordo com  o decreto número 94406, de 08 de junho de 
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diploma do técnico de enfermagem e com a escolaridade exigida, ou seja, 
ensino médio..   
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O ato de praticar um procedimento   de enfermagem  sem conhecimento 
científico e habilidade técnica caracteriza-se por imperícia. Coimbra e Cassiani 
(2001) define que imprudência é um ato impensado, sem cuidado necessário, 
é atuar de maneira precipitada, de modo impulsivo. Já, a imperícia é um ato 
incompetente por falta de habilidade técnica, desconhecimento técnico ou falta 
de conhecimento técnico no exercício da sua profissão. Logo, a questão está 
correta na sua definição.   
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A  Resolução do COFEN 225/2000 em seu artigo primeiro veta ao 
profissional de enfermagem  executar prescrição medicamentosa oriunda 
de outro profissional de saúde por telefone. A questão deixa claro que o 
paciente está estável sem risco iminente de vida. Logo, pela resolução  o 
profissional  não deve ministrar a medicação perante a situação descrita na 
prova.  
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Conforme o Manual Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde( 2006) p67 
No preparo das mamas para a amamentação, durante a gestação é contra 
indicada a expressão do peito ( ordenha) do colostro. O preparo inclui banho 
de sol, uso de sutiã, não usar  ou evitar pomadas e sabonetes nas mamas. 
No decreto 94406/87 cabe ao técnico assistir ao enfermeiro  em relação a 
orientação das atividades de assistência de enfermagem. Nos bancos de leite 
e nas maternidades o técnico está inserido nas orientações sobre aleitamento 
materno com supervisão do enfermeiro.    
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No decreto 94406/87 cabe ao técnico assistir ao enfermeiro  em relação a 
orientação das atividades de assistência de enfermagem. Nos bancos de leite 
e nas maternidades o técnico está inserido nas orientações sobre aleitamento 
materno com supervisão do enfermeiro.    
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O próprio recurso concorda que o frasco de insulina  não deve ser conservado 
em temperatura que posibilite o seu congelamento. O Manual de Hipertensão 
e Diabetes do Ministério da Saúde p.93 afirma que os frascos de insulina  
nunca devem ser congelados ( temperatura abaixo de 2 graus) 
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A sonda nasogástrica é um procedimento lícito ao técnico de enfermagem. A 
sonda nasojejunal é um procedimento privativo do enfermeiro. A questão trata 
da sonda nasogástrica, que não necessita de luva estéril conforme a 
argumentação. Não há outra alternativa correta que não seja o gabarito. 
Knobel( 2006) p.421 , informa que a medição da sonda gástrica é do nariz 
ao lóbulo da orelha e desse ao apêndice xifóide. Recomenda o uso de 
luva não estéril como precaução padrão.   
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ao lóbulo da orelha e desse ao apêndice xifóide. Recomenda o uso de 
luva não estéril como precaução padrão.   
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O gluconato de cálcio é um eletrólito  usado nos casos de hipocalcemia entre 
outras indicações. A sua infusão deve ser cuidadosa, pois se houver 
extravasamento no local de acesso venoso pode ocasionar necrose tecidual. 
A diluição com bicarbonato de sódio é contra indicada devido a interação 
medicamentosa com formação de precipitado. Knobel,2006, p.286    
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Para toda injeção por via intramuscular o ângulo é de 90 graus. Nos 
questionamentos houve informações contraditórias sobre a injeção 
intramuscular e subcutânea.  
Informo que a via subcutânea (que não é o assunto da questão) pode ser 
dada em 2 ângulos dependendendo do tamanho da agulha, ou seja, 45 ou 
90.Entretanto, essa diferença não se aplica para a injeção intramuscular. Esse 
conhecimento é elementar para o profissional de enfermagem para não 
cometer erro em relação a via de administração. Para cada via existe as 
suas particularidades e todo profissional que aplica injeções deve dominar 
para sua segurança e do paciente. 
A via intramuscular no vasto lateral, o ângulo tambem é de 90 
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graus.Enfermagem Neonatal2009, p.60.  
Vias de administração e seus ângulos conforme a via: intramuscular 90 
graus.Farmacologia para Enfermagem, 2010, p40.  
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A  administração da nutrição parenteral é um procedimento realizado pelo 
enfermeiro devido a complexidade do cuidado .O uso de bomba de infusão é 
um cuidado de enfermagem devido ao controle rigoroso do gotejamento, pois 
pode surgir complicações metabólicas relacionadas a administração de NP 
como hipoglicemia, hiperglicemia, hipervolemia e muitas outras.  
Knobel  (2006).p. 451 afirma que o uso de bomba de infusão é um 
cuidado de enfermagem.  
O cuidado referido pode evitar inúmeras complicações metabólicas.  
Durante a infusão há possibilidade de ocorrência adversas (complicações e 
riscos). Desta forma, a equipe de enfermagem, incluindo o técnico deve estar 
treinado e atualizado para os cuidados de enfermagem  relacionados com  a  
nutrição parenteral durante o exercício profissional sob a supervisão do 
enfermeiro.    
  Resolução COFEN277/2003 e 162/93 e Portaria 272/MS/98   
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O consumo adequado de sal de cozinha não contribui para o aumento de 
doenças crônica não transmissíveis. Os fatores de risco que aumentam  
o número das doenças crônicas estão descritos no Manual de 
Hipertensão Arterial e Diabetes(2006) p.33,34,35,36 37  
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O gabarito foi retirado do livro Farmacologia para Enfermagem, autora 
Asperheim, 2010 com revisão científica de Ivone Evangelista Cabral, pós-
doutorada. Na página 37 encontramos 6 acertos : paciente certo, horário certo, 
dose certa. Via de administração certa, medicamento certo e registro certo. 
Houve evolução em relação a segurança na administração de medicamentos.  
Na questão a resposta que o argumento defendeu foi: via, horário, dose e 
paciente. Essa não pode ser a resposta, porque falta a medicação certa. Nas 
outras opções de respostas  encontramos palavras chaves que indicam  que   
não podem ser os certos como por exemplo armazenamento, diluição e 
aprazamento. Portanto, seria incoerente modificar o gabarito que encontra-se 
fundamentado na literatura científica.                                                                                                                                                               
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paciente. Essa não pode ser a resposta, porque falta a medicação certa. Nas 
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De acordo com a questão, a posição indicada para o edema agudo de pulmão 
é sentado com os Membros inferiores para baixo.  
Para Smeltezer e Bare (1998) p. 573 o posicionamento ideal pode ajudar a 
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reduzir o retorno venoso ao coração. O paciente é colocado em posição ereta, 
com as pernas e pés para baixo, de preferência as pernas pendendo da borda 
do leito, o que produz um efeito imediato de redução do retorno venoso e da 
congestão pulmonar. Se o paciente não conseguir sentar-se com as 
extremidades inferiores pendentes, o paciente pode ser colocado no leito em 
posição ereta.   
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O Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem de Swearingen e 
Howard(2001) p. 300 indica que a posição do paciente para o enema é a de 
Sims, pois facilita o fluxo da solução do mesmo  para o interior do sigmóide do 
paciente. O nome enema não retentivo está correto, pois como o nome diz ele 
será eliminado logo a seguir, isto é, não fica retido.  
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No conteúdo programático contem a inserção dos serviços de saúde no 
Sistema Único de Saúde.A questão aborda o conhecimento da lei no contexto 
dos serviços de saúde   
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No recém-nascido, as opções do local de aplicação da via intramuscular são 
limitadas devido à massa muscular diminuída. A região indicada é o músculo 
vasto lateral da coxa. Enfermagem na UTI Neonatal, Tamez, 2009p.60 
Em Farmacologia para enfermagem, Asperheim (2010) p.40, informa que o 
vasto lateral é o local preferido para lactantes e crianças pequenas porque os 
músculos  glúteos não estão bem desenvolvidos. 
Swearingen e Howard (2001) em o Atlas fotográfico de procedimentos de 
enfermagem p.126 indica o músculo vasto lateral para crianças devido a 
região ser isenta de vasos sanguíneos e nervos importantes.  
A questão descreve que a criança é pequena e com massa muscular pouco 
desenvolvida a fim do profissional de enfermagem avaliar o melhor local 
quando encontra essa condições na prática.     

INDEFERIDO - 

64 - Gab.:X D No recém-nascido, as opções do local de aplicação da via intramuscular são INDEFERIDO - 



limitadas devido à massa muscular diminuída. A região indicada é o músculo 
vasto lateral da coxa. Enfermagem na UTI Neonatal, Tamez, 2009p.60 
Em Farmacologia para enfermagem, Asperheim (2010) p.40, informa que o 
vasto lateral é o local preferido para lactantes e crianças pequenas porque os 
músculos  glúteos não estão bem desenvolvidos. 
Swearingen e Howard (2001) em o Atlas fotográfico de procedimentos de 
enfermagem p.126 indica o músculo vasto lateral para crianças devido a 
região ser isenta de vasos sanguíneos e nervos importantes.  
A questão descreve que a criança é pequena e com massa muscular pouco 
desenvolvida a fim do profissional de enfermagem avaliar o melhor local 
quando encontra essa condições na prática.     

64 - Gab.:V C 

No recém-nascido, as opções do local de aplicação da via intramuscular são 
limitadas devido à massa muscular diminuída. A região indicada é o músculo 
vasto lateral da coxa. Enfermagem na UTI Neonatal, Tamez, 2009p.60 
Em Farmacologia para enfermagem, Asperheim (2010) p.40, informa que o 
vasto lateral é o local preferido para lactantes e crianças pequenas porque os 
músculos  glúteos não estão bem desenvolvidos. 
Swearingen e Howard (2001) em o Atlas fotográfico de procedimentos de 
enfermagem p.126 indica o músculo vasto lateral para crianças devido a 
região ser isenta de vasos sanguíneos e nervos importantes.  
A questão descreve que a criança é pequena e com massa muscular pouco 
desenvolvida a fim do profissional de enfermagem avaliar o melhor local 
quando encontra essa condições na prática.     

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:X B 

O recurso solicitou ver a prova de Mossoró. Não entendi. O outro relata o uso 
de sulfato de magnésio nos olhos sem apresentar fundamentação baseada 
em referência bibliográfica. O cuidado ao RN é a administração de vitamina K  
como medida profilática de deficiência de coagulação transitória. 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:V A 

O recurso solicitou ver a prova de Mossoró. Não entendi. O outro relata o uso 
de sulfato de magnésio nos olhos sem apresentar fundamentação baseada 
em referência bibliográfica. O cuidado ao RN é a administração de vitamina K  
como medida profilática de deficiência de coagulação transitória. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: THE - TECNICO EM HEMOTERAPIA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE  FORMACAO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

54 - Gab.:V A 
Não há referência a idade do bebê, mas todas as respostas são referentes a 
transfusão neonatal e não há possibilidade de outra resposta além da que 
está no gabarito. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V A 

A pergunta se refere à RDC153, item B.5.1.11 – alimentação e cita a ingesta 
de bebida alcoólica e o intervalo necessário para a coleta de sangue. 
Diferente do item B.5.1.12 – alcoolismo, da mesma RDC, que se refere ao 
alcoolismo agudo com espera de doze horas para a coleta. Em nenhum 
momento se falou em alcoolismo, ou alcoolismo agudo no enunciado da 
questão e sim em alimentação, o que caracteriza a ingesta de bebida 
alcoólica associada à alimentação. 

INDEFERIDO - 

 
 



Cargo: TRA - TECNICO EM RADIOLOGIA 
Disciplina: CONHEC. NA ÁREA DE  FORMACAO (CAF) 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:X E 

Conforme ref Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, 
posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 104. “O aparelho com 
radioscopia é o que permite além da realização de radiografias, também a de 
radioscopias, seriografias e radiocinema”.  Este equipamento pode ser fixo ou 
ter dois tubos. Entretanto nem todo equipamento fixo faz seriografias. Assim 
sendo as alternativas D e E podem ser consideradas certas. O aparelho 
trasnportável é um equipamento móvel, simples, usado para a realização de 
exames radiográficos no leito e centro cirúrgico. O arco cirúrgico é usado para 
realização de exames radioscópicos e/ou radiográficos no ato operatório 
(centro cirúrgico), não sendo o equipamento indicado para fazer seriografias. 

DEFERIDO ANULADA 

41 - Gab.:V D 

Conforme ref Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, 
posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 104. “O aparelho com 
radioscopia é o que permite além da realização de radiografias, também a de 
radioscopias, seriografias e radiocinema”.  Este equipamento pode ser fixo ou 
ter dois tubos. Entretanto nem todo equipamento fixo faz seriografias. Assim 
sendo as alternativas D e E podem ser consideradas certas. O aparelho 
trasnportável é um equipamento móvel, simples, usado para a realização de 
exames radiográficos no leito e centro cirúrgico. O arco cirúrgico é usado para 
realização de exames radioscópicos e/ou radiográficos no ato operatório 
(centro cirúrgico), não sendo o equipamento indicado para fazer seriografias. 

DEFERIDO ANULADA 

41 - Gab.:W B 

Conforme ref Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, 
posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 104. “O aparelho com 
radioscopia é o que permite além da realização de radiografias, também a de 
radioscopias, seriografias e radiocinema”.  Este equipamento pode ser fixo ou 
ter dois tubos. Entretanto nem todo equipamento fixo faz seriografias. Assim 
sendo as alternativas  D e E podem ser consideradas certas. O aparelho 
trasnportável é um equipamento móvel, simples, usado para a realização de 
exames radiográficos no leito e centro cirúrgico. O arco cirúrgico é usado para 
realização de exames radioscópicos e/ou radiográficos no ato operatório 
(centro cirúrgico), não sendo o equipamento indicado para fazer seriografias. 

DEFERIDO ANULADA 

42 - Gab.:V C 
Mantida resposta do gabarito: C: no mínimo um metro (1m), 
conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia 
básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 105 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V D 

Mantida resposta do gabarito: D: Occipital. conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. 
Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 121, que cita que esta incidência “é 
usada como complementar no estudo radiográfico do crânio, 
evidenciando o occipital”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W B 
Mantida resposta do gabarito: D: Occipital. conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Pág 121, que cita que esta incidência “é usada como 
complementar no estudo radiográfico do crânio, evidenciando o occipital”. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:X E Mantida resposta do gabarito: D: Cóclea. conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. INDEFERIDO - 



Ed Rubio 2006. Pág  128-129. Cita que “a orelha ou órgão vestibulococlear 
está localizada no osso temporal (direito e esquerdo). Possui as funções de 
equilíbrio e audição e é dividida em três partes: orelha externa, média e 
interna. A Cóclea é uma das partes do labirinto ósseo que faz parte da orelha 
interna, e possui a forma de um caracol. Seu núcleo ósseo é denominado 
modíolo”. 

46 - Gab.:W B 

Mantida resposta do gabarito: D: Cóclea. Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Pág 128-129. Cita que “a orelha ou órgão vestibulococlear 
está localizada no osso temporal (direito e esquerdo). Possui as funções de 
equilíbrio e audição e é dividida em três partes: orelha externa, média e 
interna. A Cóclea é uma das partes do labirinto ósseo que faz parte da orelha 
interna, e possui a forma de um caracol. Seu núcleo ósseo é denominado 
modíolo”. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:W A 
Mantida resposta do gabarito: C: Perfil. Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Pág 220. A argumentação do requerente não se enquadra na 
pergunta, pois já é descrito no enunciado que se usa flexão e extensão. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:X D 
Mantida resposta do gabarito: C: Perfil. Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Págs 220-221.  

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:V D 

Mantida resposta do gabarito: D: Ísquio.  Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Págs 324-325. “O ísqueo compõe a parte póstero-superior do 
quadril e é dividido em corpo e ramo”. “O íleo compõe a maior parte do osso 
do quadril. A extremidade inferior forma aproximadamente os 2/5 superiores 
da face articular do acetábulo e possui uma face póstero-lateral denominada 
asa.” 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:X E 

Mantida resposta do gabarito: D: Ísquio.  Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Págs 324-325. “O ísqueo compõe a parte póstero-superior do 
quadril e é dividido em corpo e ramo”. “O íleo compõe a maior parte do osso 
do quadril. A extremidade inferior forma aproximadamente os 2/5 superiores 
da face articular do acetábulo e possui uma face póstero-lateral denominada 
asa.” 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:W B 

Mantida resposta do gabarito: D: Ísquio.  Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. Págs 324-325. “O ísqueo compõe a parte póstero-superior do 
quadril e é dividido em corpo e ramo”. “O íleo compõe a maior parte do osso 
do quadril. A extremidade inferior forma aproximadamente os 2/5 superiores 
da face articular do acetábulo e possui uma face póstero-lateral denominada 
asa.” 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:W D 
Mantida resposta do gabarito: A: Identificar eventuais luxações da patela. 
Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, 
posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 363. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V A 
Mantida resposta do gabarito: A: Identificar eventuais luxações da patela. 
Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, 
posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. Pág 363. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:W C Mantida resposta do gabarito letra E: Insuficiência renal aguda. 
Conforme ref. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, 

INDEFERIDO - 



posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. pag 414. 

57 - Gab.:W A 
Mantida resposta do gabarito letra C: Dieta pobre, sem resíduos e 
laxativo por alguns dias. Conforme ref. Técnicas Radiográficas: 
princípios físicos,anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 2006. 
pag 419. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X D 
Mantida resposta do gabarito letra C: Dieta pobre, sem resíduos e 
laxativo por alguns dias. Conforme ref. Técnicas Radiográficas: 
princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. Ed Rubio 
2006. pag 419. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V A 
Mantida resposta do gabarito letra A: entrada na pele, conforme a Portaria 
453/98 do Ministério da Saúde/SVS, também descrita na ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. pág 489 

INDEFERIDO - 

65 - Gab.:W B 
Mantida resposta do gabarito letra D: Chamberlain. Conforme ref. Técnicas 
Radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Biasoli Jr. 
Ed Rubio 2006. pag 112. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 
 


