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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 
Questão: 05 
Candidatos: SHIRLEY SILVA MENDES e VALDINÉIA ALVES DE ALMEIDA SOARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Um repórter ansioso para voltar ao topo em sua carreira e um segurança 
recém demitido de um museu que, desesperado, tenta conseguir seu emprego de volta, 
invadindo armado seu antigo local de trabalho. 
 
Sobre o fragmento acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 
 

I- O termo “desesperado” aparece separado por vírgulas para isolar um predicativo 
do sujeito deslocado. 
II- A expressão “para voltar ao topo...” poderia ser substituída para maior clareza na 
exposição por “por voltar ao topo”. 
III- Pelo texto, a ansiedade é um estado do repórter. 
IV- No texto, pode-se perceber a construção de uma ambiguidade com o uso da 
palavra “desesperado”, que contrai coesão com “museu”, ao passo que deveria 
referencial claramente “um segurança...”. 

 
São corretas: 
 

a- I e II 
b- I, II e IV 
c- II, III e IV 
d- III e IV 

 
Julgo Improcedente o recurso. A candidata alega que a ansiedade é um estado do 
repórter, entretanto, só representaria um estado, se estivesse separado por vírgula, 
indicando um predicativo deslocado. Como adjunto adnominal, a ansiedade é 
característica própria do repórter. 
Em outra assertiva, a candidata alega que a substituição de ‘para voltar ao topo’ indica 
finalidade, e que ‘por voltar ao topo’ indica causa. Isso  justificaria o recurso se fosse 
pedida uma análise das relações semânticas, fora do contexto em uso. Entretanto, de fato 
tal substituição daria maior clareza ao enunciado exatamente por apresentar a justificativa 
para tal ansiedade. 
 
Outro aspecto apresentado é que a diferença de sentido entre ‘para voltar ao topo’ e ‘por 
voltar ao topo’ estaria no fato de que a ansiedade se daria no primeiro caso devido ‘à 
ansiedade por almejar alcançar’, enquanto no segundo a ansiedade se daria pelo fato de 
já estar naquela posição, o que não pode ser considerado como fato já que não apresenta 
fundamento para tal consideração, ‘por voltar ao topo’ não sugere a posição já alcançada. 
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Questão: 07 
Candidata: FLORIPES ANTUNES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital item 19.2 letra b)  o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão.  
 
 
Questão: 08 
Candidatas: FLORIPES ANTUNES DE SOUZA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital item 19.2 letra b)  o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão.  
 

Questão: 08 
Candidatas: DANIELE SILVA SOUTO e MARIANA MENDES MURTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Passando a oração “Procure compreender a verdade” para 2ª pessoa do 
singular, teremos: 

 
a) procuras compreender vossos pais; 
b) procurai compreender teus pais; 
c) procura compreender seus pais; 
d) procura compreender teus pais. 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão tematiza a mudança da 
pessoa gramática – 3ª pessoa do singular para segunda pessoa do singular. A troca do 
termo ‘ a verdade’ por ‘vossos pais’ em nada compromete a análise da questão. 
 
A forma verbal está no modo imperativo. Ao passá-la para segunda pessoa, o acadêmico 
deve considerar que o imperativo afirmativo é formado pelos presentes do indicativo e do 
subjuntivo, sendo as segundas pessoas (singular e plural) retiradas do presente do 
indicativo, devendo ainda se lembrar que a desinência de número e pessoa (s) é 
eliminada nessa transposição (Conforme pode-se consultar em qualquer gramática a 
formação do imperativo afirmativo). 
 
Assim, eu procuro, tu procuras...  eliminando-se o s tem-se ‘procura’ – teus é um pronome 
de segunda pessoa do singular e vosso, da segunda pessoa do plural, portanto, a única 
alternativa que responde a questão é a letra D. Assim, a contestação não procede. 
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Questão: 13 
Candidata: MARIA NILDE AMARAL PIRES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O filme parece discutir o papel da mídia contemporânea. 

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: 
 
a- O quarto poder convence o público da importância da opinião pública. 
b- Existem três poderes já concebidos, entretanto, o quarto poder é ainda mais 

decisivo. 
c- O jornalismo brasileiro está desacreditado. 
d- O jornalismo brasileiro precisa de agir com mais compromisso com a verdade. 

 
Julgo Improcedente o recurso. 
 
De fato o verbo parecer é um verbo de ligação, entretanto, o candidato parte do 
conhecimento pressuposto de que esse tipo de verbo conta com um predicativo e de que 
os verbos significativos apresentam complementos preposicionados ou não ou não 
apresentam complementos. Assim, o que se avalia é a capacidade de analisar os verbos 
quanto à transitividade verbal.  
 
O verbo parecer é de ligação, sendo a oração introduzida pelo verbo ‘discutir’ uma 
predicativa. Na letra C, tem-se um verbo de ligação, sendo o termo ‘desacreditado’ o 
predicativo.  
 
 
Questão: 16 
Candidatos: FLORIPES ANTUNES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital item 19.2 letra b)  o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão.  
 
 
Questão: 16 
Candidatos: DANIELE SILVA SOUTO, MARIA NILDE AMARAL PIRES e VALDINÉIA 
ALVES DE ALMEIDA SOARES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Encontrei a questão ------ professor falou”. 

Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que consta em: 

a- de que 
b- na qual 
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c-  a qual 
d- a que 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que a candidata não apresenta qualquer 
fundamentação/argumento que sustente a contestação e a questão não apresenta 
qualquer problema. 
 
A candidata alega a omissão do artigo antes da palavra ‘professor’, o que não interfere 
em nada na resolução da questão.  
 
A questão topicaliza o uso de preposições junto as pronomes relativos, de outro modo, a 
regência. No caso em análise, o verbo falar no contexto apresentado é regido pela 
preposição de, assim o professor falou ‘da questão’... pede-se a preposição ‘de’ que é 
apresentada na alternativa A. 
 
 
Questão: 20 
Candidata: FLORIPES ANTUNES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o Edital item 19.2 letra b)  o recurso deverá ser 
encaminhado com argumentação lógica, consistente e com bibliografia pesquisada pelo 

candidato, referente a cada questão.  
 

Questão: 22 
Candidata: FLORIPES ANTUNES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Favor consultar Artigo 24 do Código de Ética. 
 

 
Questão: 26 
Candidatas: FLORIPES ANTUNES DE SOUZA e MARIANA MENDES MURTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é serviço de 
Média Complexidade. 
Casa de Passagem – Serviço de Alta Complexidade. 
A alternativa afirma que Casa de Passagem e Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua são serviços de Alta Complexidade. O que torna a opção incorreta.  
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Questão: 37 
Candidatas: DANIELE SILVA SOUTO, MARIA NILDE AMARAL PIRES e MARIANA 
MENDES MURTA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
Questão: 03 
Candidata: SHIRLEY DIAS DE CASTRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgo o recurso improcedente. 
Mesmo estando o texto justificado, o uso do parágrafo é um conhecimento pressuposto 
ao candidato que pode perceber nitidamente a marcação do primeiro parágrafo, 
sobretudo pela análise das assertivas apresentadas na questão 3. 
 
São estratégias discursivas utilizadas pela autora no 1º parágrafo do texto, EXCETO: 
 

a- Apresentação e contextualização do assunto. 
b- Problematização do tema através da mudança na direção argumentativa. 
c- Apresentação de dados e pesquisas que sustentam a tese. 
d- Citação de autoridade como forma de sustentar o ponto de vista. 
 

A exploração dos recursos naturais da Terra permite à humanidade atingir patamares de 
conforto cada vez maiores. Diante da abundância de riquezas proporcionada pela 
natureza, sempre se aproveitou dela como se o dote fosse inesgotável. Apresentação e 
contextualização do assunto. 
 
 Essa visão foi reformulada. Hoje se sabe que a maioria dos recursos naturais de que o 
homem depende para manter seu padrão de vida pode desaparecer num prazo 
relativamente curto, e que é urgente evitar o desperdício. Problematização do tema 
através da mudança na direção argumentativa. 
 
 Um relatório publicado recentemente dá a dimensão de como a exploração desses 
recursos saiu do controle e das consequências que isso pode ter no futuro. O estudo 
mostra que o atual padrão de consumo de recursos naturais pela humanidade supera em 
30% a capacidade do planeta de recuperá-los. Ou seja, a natureza não dá mais conta de 
repor tudo o que o bicho-homem tira dela. Apresentação de dados e pesquisas que 
sustentam a tese. 
 
 
Questão: 15 
Candidata: SHIRLEY DIAS DE CASTRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Como mostra o relatório, é preciso evitar a todo custo que se usem mais 
recursos do que a natureza é capaz de repor. 

 A conjunção destacada estabelece uma relação de 

a-    comparação 
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b-    causa 
c-    consequência 
d-    conformidade 

 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
A candidata alega que existem duas conjunções sublinhadas e requer a anulação da 
questão em função disso. De fato existem.  
Entretanto, a primeira - como- é uma conjunção subordinativa (portanto, estabelece 
relação de sentido) e a segunda - que - uma conjunção integrante. Esta última NÃO 
ESTABELECE relação de sentido, sendo a sua função introduzir orações que exercem 
funções substantivas (sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo etc.  
Mediante o exposto, um candidato com ensino médio completo sabe, ou deveria saber 
perfeitamente que a conjunção integrante acima introduz uma oração substantiva que 
exerce função de sujeito e jamais expressaria, comparação, causa, consequência ou 
conformidade. 
 
 
Questão: 31 
Candidata: SHIRLEY DIAS DE CASTRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão encontra-se de acordo com o programa da prova e pode ser 
encontrada na seguinte bibliografia: 
 
LOBAS, C.F.S. THD e ACD – Odontologia de Qualidade. Livraria Santos Editora LTDA. , 
2004.pag:105 

 
Questão: 38 
Candidata: SHIRLEY DIAS DE CASTRO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O candidato não apresentou bibliografia reconhecida para sustentar seu 
recurso. A questão encontra-se de acordo com o programa da prova e pode ser 
encontrada nas seguintes bibliografias: 
 
LOBAS, C.F.S. THD e ACD – Odontologia de Qualidade. Livraria Santos Editora LTDA. , 
2004. pag 135 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Nacional de Saúde e Sistema Único de 
Saúde; Biossegurança e Controle de Infecção no Consultório Odontológico; Legislação 
Odontológica; Primeiros Socorros; Princípios Ergonômicos na Odontologia Clínica; 
Técnicas de Instrumentação Aspiração e Isolamento do Campo Operatório; Odontologia 
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Social e a Saúde Pública; Anatomia Dentária; Promoção de Saúde Bucal na Prática 
Clínica; Técnicas de Higiene Dental; Doenças Infectocontagiosas de interesse em 
Odontologia; Equipamentos e aparelhos Odontológicos; Materiais Dentários; 
Instrumentais Odontológicos.  
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CARGO: ENFERMEIRO 

 

Questão: 08 
Candidato: TALLES SOARES LEITE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Passando a oração “Procure compreender a verdade” para 2ª pessoa do 
singular, teremos: 

 
a) procuras compreender vossos pais; 
b) procurai compreender teus pais; 
c) procura compreender seus pais; 
d) procura compreender teus pais; 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão tematiza a mudança da 
pessoa gramatica – 3ª pessoa do singular para segunda pessoa do singular. A troca do 
termo ‘ a verdade’ por ‘vossos pais’ em nada compromete a análise da questão. 
A forma verbal está no modo imperativo. Ao passá-la para segunda pessoa, o acadêmico 
deve considerar que o imperativo afirmativo é formado pelos presentes do indicativo e do 
subjuntivo, sendo as segundas pessoas ( singular e plural) retiradas do presente do 
indicativo, devendo ainda se lembrar que a desinência de número e pessoa (s) é 
eliminada nessa transposição ( Conforme pode-se consultar em qualquer gramática a 
formação do imperativo afirmativo). 
Assim, eu procuro, tu procuras...  eliminando-se o s tem-se ‘procura’ – teus é um pronome 
de segunda pessoa do singular e vosso, da segunda pessoa do plural, portanto, a única 
alternativa que responde a questão é a letra D. Assim, a contestação não procede. 
 
 
Questão: 22 
Candidatos: MÉRCIA DE BRITO GOMES SOUTO e TALLES SOARES LEITE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 

Questão: 30 
Candidatos: FERNANDA FONSECA DE SOUSA e MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não procede, são várias as literaturas específicas da área que 
destacam a importância do manejo verbal como a estratégia mais efetiva na condução do 
paciente com transtornos mentais em crise. 
“A intervenção na situação de emergência em saúde mental é uma estratégia de 
tratamento breve e focalizado com o objetivo de impedir a progressão e situações de 
danos para paciente e demais pessoas envolvidas e não tem o propósito de fazer terapia 
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em profundidade(5). É necessária abordagem terapêutica a partir de uma avaliação 
humanizada e singular, o que requer dos profissionais habilidade e rapidez para tomadas 
de conduta, avaliação da situação, bem como apoiar o paciente, ouvir reflexivamente, 
verbalizar interesse, fazer perguntas, colocar os eventos em sequência lógica, se 
aproximar do paciente calmamente, informar e transmitir o desejo de ajudá-lo e, se julgar 
necessário, pedir ajuda a outros profissionais”. 
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n2/v45n2a27.pdf 
 

“Ressalta-se a importância da qualidade da abordagem na emergência em saúde mental 
e considera-se que a primeira impressão possui significativa influência, assim como, o 
modo como a pessoa é recebida, a atenção que o profissional dispensa e a demonstração 
de preocupação com o paciente quando ele chega ao serviço de saúde. Essas atitudes 
preponderam sob a resposta do paciente à equipe, bem como, na aceitação das 
recomendações e na sua adesão ao tratamento, e, essas influências ocorrem mesmo 
depois de prolongado tempo em que a pessoa tenha procurado por atendimento(3)”.  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000200028  

“O profissional deve investir na mediação entre o usuário e seu conjunto de relações, 
visando à inclusão, à legitimação e à corresponsabilização dos envolvidos na produção de 
novas pactuações, ainda que provisórias. Reinstaurar o diálogo, coloca-se 
simultaneamente como objetivo e ação terapêutica. Manifestar disponibilidade de escuta, 
negociar processualmente a aproximação são posturas fundamentais para a busca de 
encontro com o usuário...” 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_34.pdf 

 
Questão: 31 
Candidata: MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O candidato só apresenta literatura que confirma ser a letra C a resposta 
correta da questão não apresentando de maneira clara qual é o seu questionamento em 
relação à mesma. RECURSO NÃO PROCEDE. 
 
 
Questão: 32 
Candidatos: FERNANDA FONSECA DE SOUSA, MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO e 
TALLES SOARES LEITE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O recurso não procede. 

“Atribuições do Enfermeiro a) Realizar atenção integral às pessoas idosas. b) Realizar 
assistência domiciliar, quando necessário. c) Realizar consulta de enfermagem, incluindo 
a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, 
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solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 
disposições legais da profissão. d) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da 
equipe de enfermagem. e) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar 
junto aos demais profissionais da equipe. f) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou 
cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos”.  
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf 
Pagina 27  

Realmente a legislação de enfermagem dá ao profissional enfermeiro o direito de 
prescrever medicamentos e solicitar exames dentro de protocolos desde que isso seja 
negociado com os gestores. 
A alternativa b não está correta, pois todos os idosos devem ser acompanhados e não 
apenas aqueles com fragilidade. 
 
 
 
Questão: 33 
Candidata: FÁBIO OLIVEIRA DESQUIVEL, FERNANDA FONSECA DE SOUSA, 
MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO, TALLES SOARES LEITE e TERESA RAQUEL 
PEREIRA CUNHA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

 
Questão: 34 
Candidata: MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: RECURSO NÃO PROCEDE. 

Desaconselhável em: 
 

• Feridas com exsudato moderado ou abundante 
• Feridas com franca infecção 
• Pele do entorno da ferida: muito friável, com eczema ou muito macerada 
• Feridas com exposição de músculos, tendões ou estruturas ósseas 
• Alguns fabricantes desaconselham o uso em vasculite ativa 
• Alguns autores recomendam EXTREMA CAUTELA em diabéticos, vasculite e 
feridas com componente isquêmico "devido risco aumentado de infecção por 
anaeróbios". 

 
http://feridasvasculares.blogspot.com.br/2010/08/hidrocoloides.htm 
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INDICAÇÕES 

1. Feridas limpas, com média e pequena quantidade de exsudato; 
2. Prevenção de úlceras de pressão; 
3. Queimaduras de segundo grau. 
4. Coberturas de incisões, suturas cirúrgicas e na fixação de tubos e drenos poderão ser 
utilizados hidrocolóides de espessura extrafina; 
5. Feridas cavitárias podem ser utilizados hidrocolóides em forma de pasta ou grânulos. 
http://www.feridologo.com.br/curhidrocoloide.htm 
 
OS hidrocolóides devem ser usadas em lesões com pouca ou nenhuma exsudação, o que 
pode ser verificada em qualquer bula deste produto. Eles possuem baixa capacidade de 
absorção se utilizados em lesão com exsudação exacerbada conforme descrito na 
questão poderão causar piora da ferida, que irá macerar, além de gastos financeiros 
desnecessários. Os curativos que manejam o exsudato aumentado são as hidrofibras, 
alginato, espumas, não os hidrocolóides. 
 
 
Questão: 35 
Candidata: MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O RECURSO NÃO PROCEDE 

• As gestantes devem ser tratadas preferencialmente com o fosfato de oseltamivir 
(Tamiflu®). 

A ALTERNATIVA AFIRMA QUE DEVE SER TRATADA OBRIGATORIAMENTE, LOGO 
ELA ESTÁ INCORRETA  
 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2013.pdf 
Todos os vírus identificados apresentam a mesma mutação e permanecem sensíveis ao 
Zanamivir como droga de escolha. Segundo a orientação do fabricante, o Oseltamivir 
deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício justificar o risco potencial para 
o feto. 
 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/guia_doencas_infecciosas_parasitarias%20(4).pdf 
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Questão: 36 
Candidata: MÉRCIA DE BRITO G. SOUTO 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Recurso não procede, o candidato questiona a referência, mas no 
enunciado da questão pede que seja respondido segundo essa referência. As 
informações complementares que coloca não são específicas, não ficando claros quais 
são os questionamentos quanto às alternativas. Como práticas adotadas pelo Ministério 
da Saúde durante tanto tempo podem oferecer risco à saúde das gestantes? Se fossem 
condutas de risco não estariam descritas em um manual elaborado por especialistas da 
área e estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

 
Questão: 05 
Candidata: PRISCILA LORENTZ HIRLE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Um repórter ansioso para voltar ao topo em sua carreira e um segurança 
recém demitido de um museu que, desesperado, tenta conseguir seu emprego de volta, 
invadindo armado seu antigo local de trabalho. 
 
Sobre o fragmento acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 
 

I. O termo “desesperado” aparece separado por vírgulas para isolar um predicativo do 
sujeito deslocado. 

II. A expressão “para voltar ao topo...” poderia ser substituída para maior clareza na 
exposição por “por voltar ao topo”. 

III. Pelo texto, a ansiedade é um estado do repórter. 
IV. No texto, pode-se perceber a construção de uma ambiguidade com o uso da palavra 

“desesperado”, que contrai coesão com “museu”, ao passo que deveria referencial 
claramente “um segurança...”. 

 
São corretas: 
 

a. I e II 
b. I, II e IV 
c. II, III e IV 
d. III e IV 

 
Julgo Improcedente o recurso. A candidata alega que a ansiedade é um estado do 
repórter, entretanto, só representaria um estado, se estivesse separado por vírgula, 
indicando um predicativo deslocado. Como adjunto adnominal, a ansiedade é 
característica própria do repórter. 
 
Em outra assertiva, a candidata alega que a substituição de ‘para voltar ao topo’ indica 
finalidade, e que ‘por voltar ao topo’ indica causa. Isso justificaria o recurso se fosse 
pedida uma análise das relações semânticas, fora do contexto em uso. Entretanto, de fato 
tal substituição daria maior clareza ao enunciado exatamente por apresentar a justificativa 
para tal ansiedade. 
 
Outro aspecto apresentado é que a diferença de sentido entre ‘para voltar ao topo’ e ‘por 
voltar ao topo’ estaria no fato de que a ansiedade se daria no primeiro caso devido ‘à 
ansiedade por almejar alcançar’, enquanto no segundo a ansiedade se daria pelo fato de 
já estar naquela posição, o que não pode ser considerado como fato já que não apresenta 
fundamento para tal consideração, ‘por voltar ao topo’ não sugere a posição já alcançada. 
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Questão: 08 
Candidata: PRISCILA LORENTZ HIRLE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Passando a oração “Procure compreender a verdade” para 2ª pessoa do 
singular, teremos: 

 
a) procuras compreender vossos pais; 
b) procurai compreender teus pais; 
c) procura compreender seus pais; 
d) procura compreender teus pais; 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão tematiza a mudança da 
pessoa gramática – 3ª pessoa do singular para segunda pessoa do singular. A troca do 
termo ‘ a verdade’ por ‘vossos pais’ em nada compromete a análise da questão. 
 
A forma verbal está no modo imperativo. Ao passá-la para segunda pessoa, o acadêmico 
deve considerar que o imperativo afirmativo é formado pelos presentes do indicativo e do 
subjuntivo, sendo as segundas pessoas (singular e plural) retiradas do presente do 
indicativo, devendo ainda se lembrar que a desinência de número e pessoa (s) é 
eliminada nessa transposição (Conforme pode-se consultar em qualquer gramática a 
formação do imperativo afirmativo). 
 
Assim, eu procuro, tu procuras...  eliminando-se o s tem-se ‘procura’ – teus é um pronome 
de segunda pessoa do singular e vosso, da segunda pessoa do plural, portanto, a única 
alternativa que responde a questão é a letra D. Assim, a contestação não procede. 
 

Questão: 13  
Candidata: DAVIDSON ARAUJO SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O filme parece discutir o papel da mídia contemporânea. 

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: 
 
a. O quarto poder convence o público da importância da opinião pública. 
b. Existem três poderes já concebidos, entretanto, o quarto poder é ainda mais 

decisivo. 
c. O jornalismo brasileiro está desacreditado. 
d. O jornalismo brasileiro precisa de agir com mais compromisso com a verdade. 

 
Julgo Improcedente o recurso. 
 
De fato o verbo parecer é um verbo de ligação, entretanto, o candidato parte do 
conhecimento pressuposto de que esse tipo de verbo conta com um predicativo e de que 
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os verbos significativos apresentam complementos preposicionados ou não ou não 
apresentam complementos. Assim, o que se avalia é a capacidade de analisar os verbos 
quanto à transitividade verbal.  
 
O verbo parecer é de ligação, sendo a oração introduzida pelo verbo ‘discutir’ uma 
predicativa. Na letra C, tem-se um verbo de ligação, sendo o termo ‘desacreditado’ o 
predicativo.  
 

Questão: 16 
Candidata: DAVIDSON ARAUJO SANTOS e PRISCILA LORENTZ HIRLE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Encontrei a questão ------ professor falou”. 

Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que consta em: 

a- de que 
b- na qual 
c-  a qual 
d- a que 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que a candidata não apresenta qualquer 
fundamentação/argumento que sustente a contestação e a questão não apresenta 
qualquer problema. 
 
A candidata alega a omissão do artigo antes da palavra ‘professor’, o que não interfere 
em nada na resolução da questão.  
 
A questão topicaliza o uso de preposições junto as pronomes relativos, de outro modo, a 
regência. No caso em análise, o verbo falar no contexto apresentado é regido pela 
preposição de, assim o professor falou ‘da questão’... pede-se a preposição ‘de’ que é 
apresentada na alternativa A. 
 
 
Questão: 36 
Candidata: DAVIDSON ARAUJO SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUIMICO 

 

Questão: 08 
Candidata: THAINA ALVES CALATRONE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Passando a oração “Procure compreender a verdade” para 2ª pessoa do 
singular, teremos: 

 
a) procuras compreender vossos pais; 
b) procurai compreender teus pais; 
c) procura compreender seus pais; 
d) procura compreender teus pais; 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão tematiza a mudança da 
pessoa gramatica – 3ª pessoa do singular para segunda pessoa do singular. A troca do 
termo ‘ a verdade’ por ‘vossos pais’ em nada compromete a análise da questão. 

A forma verbal está no modo imperativo. Ao passá-la para segunda pessoa, o acadêmico 
deve considerar que o imperativo afirmativo é formado pelos presentes do indicativo e do 
subjuntivo, sendo as segundas pessoas ( singular e plural) retiradas do presente do 
indicativo, devendo ainda se lembrar que a desinência de número e pessoa (s) é 
eliminada nessa transposição ( Conforme pode-se consultar em qualquer gramática a 
formação do imperativo afirmativo). 

Assim, eu procuro, tu procuras...  eliminando-se o s tem-se ‘procura’ – teus é um pronome 
de segunda pessoa do singular e vosso, da segunda pessoa do plural, portanto, a única 
alternativa que responde a questão é a letra D. Assim, a contestação não procede. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

 

Questão: 05 
Candidato: LEONARDO FRANCISCO LIMA JUNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Um repórter ansioso para voltar ao topo em sua carreira e um segurança 
recém demitido de um museu que, desesperado, tenta conseguir seu emprego de volta, 
invadindo armado seu antigo local de trabalho. 
 
Sobre o fragmento acima, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS: 
 

I. O termo “desesperado” aparece separado por vírgulas para isolar um predicativo 
do sujeito deslocado. 

II. A expressão “para voltar ao topo...” poderia ser substituída para maior clareza na 
exposição por “por voltar ao topo”. 

III. Pelo texto, a ansiedade é um estado do repórter. 
IV. No texto, pode-se perceber a construção de uma ambiguidade com o uso da 

palavra “desesperado”, que contrai coesão com “museu”, ao passo que deveria 
referencial claramente “um segurança...”. 

 
São corretas: 
 

a. I e II 
b. I, II e IV 
c. II, III e IV 
d. III e IV 

 
Julgo Improcedente o recurso. O candidato alega que a ansiedade é um estado do 
repórter, entretanto, só representaria um estado, se estivesse separado por vírgula, 
indicando um predicativo deslocado. Como adjunto adnominal, a ansiedade é 
característica própria do repórter. 
 
Em outra assertiva, o candidato alega que a substituição de ‘para voltar ao topo’ indica 
finalidade, e que ‘por voltar ao topo’ indica causa. Isso justificaria o recurso se fosse 
pedida uma análise das relações semânticas, fora do contexto em uso. Entretanto, de fato 
tal substituição daria maior clareza ao enunciado exatamente por apresentar a justificativa 
para tal ansiedade. 
 
Outro aspecto apresentado é que a diferença de sentido entre ‘para voltar ao topo’ e ‘por 
voltar ao topo’ estaria no fato de que a ansiedade se daria no primeiro caso devido ‘à 
ansiedade por almejar alcançar’, enquanto no segundo a ansiedade se daria pelo fato de 
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já estar naquela posição, o que não pode ser considerado como fato já que não apresenta 
fundamento para tal consideração, ‘por voltar ao topo’ não sugere a posição já alcançada. 
 
 

Questão: 08 
Candidata: DAYARA CONEGUNDES ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Passando a oração “Procure compreender a verdade” para 2ª pessoa do 
singular, teremos: 

 
a) procuras compreender vossos pais; 
b) procurai compreender teus pais; 
c) procura compreender seus pais; 
d) procura compreender teus pais; 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão tematiza a mudança da 
pessoa gramática – 3ª pessoa do singular para segunda pessoa do singular. A troca do 
termo ‘ a verdade’ por ‘vossos pais’ em nada compromete a análise da questão. 

A forma verbal está no modo imperativo. Ao passá-la para segunda pessoa, o acadêmico 
deve considerar que o imperativo afirmativo é formado pelos presentes do indicativo e do 
subjuntivo, sendo as segundas pessoas (singular e plural) retiradas do presente do 
indicativo, devendo ainda se lembrar que a desinência de número e pessoa (s) é 
eliminada nessa transposição (Conforme pode-se consultar em qualquer gramática a 
formação do imperativo afirmativo). 

Assim, eu procuro, tu procuras...  eliminando-se o s tem-se ‘procura’ – teus é um pronome 
de segunda pessoa do singular e vosso, da segunda pessoa do plural, portanto, a única 
alternativa que responde a questão é a letra D. Assim, a contestação não procede. 

 
 
Questão: 16 
Candidata: SARA TALITA CAPUCHINHO MORAES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Encontrei a questão ------ professor falou”. 

Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que consta em: 

a- de que 
b- na qual 
c-  a qual 
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d- a que 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que a candidata não apresenta qualquer 
fundamentação/argumento que sustente a contestação e a questão não apresenta 
qualquer problema. 
 
A candidata alega a omissão do artigo antes da palavra ‘professor’, o que não interfere 
em nada na resolução da questão.  
 
A questão topicaliza o uso de preposições junto as pronomes relativos, de outro modo, a 
regência. No caso em análise, o verbo falar no contexto apresentado é regido pela 
preposição de, assim o professor falou ‘da questão’... pede-se a preposição ‘de’ que é 
apresentada na alternativa A. 
 
 

Questão: 20 
Candidata: SARA TALITA CAPUCHINHO MORAES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa que apresenta palavra formada por encontro consonantal. 

a- Telha 
b- Próximo 
c- Chave 
d- Quiabo 

Julgo improcedente o recurso. 

A candidata alega que o conteúdo da referida questão NÃO está no programa. De fato, 
não aparece objetivamente descrito, mas aparece como conteúdo pressuposto. Se o 
programa apresenta ‘ortografia’, tem-se que os conceitos presentes na ortografia são, por 
exemplo, o fonema x ou dígrafo ch? O fonema /s/ - letras s, c, ç, e x ou dígrafos sc, sç, ss, 
xc e xs. (Pasquale & Ulisses) 
 
 
 
Questão: 27 
Candidata: LEONARDO FRANCISCO LIMA JUNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  Qual a ação do músculo citado na questão anterior? 
 

a) Flexão antebraço; 
b) Pronação de antebraço; 
c) Pronação e flexão de braço; 
d) Pronação e flexão de antebraço. 
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A ação do músculo Pronador Redondo é claramente descrita como a alternativa de letra 
D, na literatura acadêmica de renome e amplamente usada em estudos e artigos 
científicos e universitários condizente com tantas outra literaturas tão usuais e 
reconhecidas em meio acadêmico e científico. 
 
Referência bibliográfica: 
 
Anatomia Clínica para Estudantes de Medicina - quinta edição, Richard S. Shell, M.D., 
Ph.D. - Guanabara Koogan.  
 
Quadro 9.5 Músculos do Antebraço - Capítulo O Membro Superior - pagina. 421 
 
Ação do Músculo Pronador Redondo – pronação e flexão do antebraço. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

 

Questão: 08 
Candidata: THAÍS FERREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Passando a oração “Procure compreender a verdade” para 2ª pessoa do 
singular, teremos: 

 
a) procuras compreender vossos pais; 
b) procurai compreender teus pais; 
c) procura compreender seus pais; 
d) procura compreender teus pais; 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso uma vez que a questão tematiza a mudança da 
pessoa gramática – 3ª pessoa do singular para segunda pessoa do singular. A troca do 
termo ‘ a verdade’ por ‘vossos pais’ em nada compromete a análise da questão. 

A forma verbal está no modo imperativo. Ao passá-la para segunda pessoa, o acadêmico 
deve considerar que o imperativo afirmativo é formado pelos presentes do indicativo e do 
subjuntivo, sendo as segundas pessoas (singular e plural) retiradas do presente do 
indicativo, devendo ainda se lembrar que a desinência de número e pessoa (s) é 
eliminada nessa transposição (Conforme pode-se consultar em qualquer gramática a 
formação do imperativo afirmativo). 

Assim, eu procuro, tu procuras...  eliminando-se o s tem-se ‘procura’ – teus é um pronome 
de segunda pessoa do singular e vosso, da segunda pessoa do plural, portanto, a única 
alternativa que responde a questão é a letra D. Assim, a contestação não procede. 

 
Questão: 13 
Candidata: THAÍS FERREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O filme parece discutir o papel da mídia contemporânea. 

A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: 
 
a. O quarto poder convence o público da importância da opinião pública. 
b. Existem três poderes já concebidos, entretanto, o quarto poder é ainda mais 

decisivo. 
c. O jornalismo brasileiro está desacreditado. 
d. O jornalismo brasileiro precisa de agir com mais compromisso com a verdade. 
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Julgo Improcedente o recurso. 
 
De fato o verbo parecer é um verbo de ligação, entretanto, o candidato parte do 
conhecimento pressuposto de que esse tipo de verbo conta com um predicativo e de que 
os verbos significativos apresentam complementos preposicionados ou não ou não 
apresentam complementos. Assim, o que se avalia é a capacidade de analisar os verbos 
quanto à transitividade verbal.  
 
O verbo parecer é de ligação, sendo a oração introduzida pelo verbo ‘discutir’ uma 
predicativa. Na letra C, tem-se um verbo de ligação, sendo o termo ‘desacreditado’ o 
predicativo.  
 

 
Questão: 16 
Candidata: THAÍS FERREIRA DOS SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “Encontrei a questão ------ professor falou”. 

Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que consta em: 

a- de que 
b- na qual 
c-  a qual 
d- a que 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que a candidata não apresenta qualquer 
fundamentação/argumento que sustente a contestação e a questão não apresenta 
qualquer problema. 
 
A candidata alega a omissão do artigo antes da palavra ‘professor’, o que não interfere 
em nada na resolução da questão.  
 
A questão topicaliza o uso de preposições junto as pronomes relativos, de outro modo, a 
regência. No caso em análise, o verbo falar no contexto apresentado é regido pela 
preposição de, assim o professor falou ‘da questão’... pede-se a preposição ‘de’ que é 
apresentada na alternativa A. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

 
Questão: 32 
Candidata: AMANDA AVELAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No enunciado se pede que seja identificada apenas a exceção relativa aos 
pressupostos fundamentais da abordagem piagetiana, que inclui a descrição do 
desenvolvimento evolutivo humano em cada estágio classificado por ele. Portanto, o que 
se dispõe na letra b está correto, pois afirma que - “a personalidade começa a se formar 
no final da infância, entre 8 a 12 anos, com a organização autônoma das regras, dos 
valores, e da afirmação da vontade” - característica descrita no terceiro estágio 
(operações concretas) dentro da sua abordagem teórica. Sim, Piaget também é um dos 
teóricos que tratam da evolução e estrutura da personalidade humana, através do foco na 
evolução do pensamento, linguagem, cognição, comportamento, e outros aspectos que 
formam a personalidade do sujeito na interação com o mundo que o cerca. 

 A alternativa D é a opção a assinalar, porque o enunciado pede a opção cuja 
descrição está incorreta, e isso se aplica a esta alternativa, porque os aspectos do 
pensamento subordinam-se num sistema único e pessoal, e vão-se exteriorizar na 
construção de um projeto de vida, na passagem para o estágio das operações formais 
da inteligência, no último estágio, e não no terceiro estágio – o das operações concretas 
– como afirmou a alternativa. 

RESPOSTA CORRETA: LETRA D. 
 

Questão: 35 
Candidato: CASTILHO OLIMPO GOMES JUNIOR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na referida questão a linha de raciocínio está muito clara, pois se pede no 
enunciado que seja assinalada a alternativa incorreta quanto aos transtornos 
somatoformes – o que não deixa nenhuma dúvida quanto à adequada formulação da 
mesma. E a alternativa correta a assinalar é a letra A – “inclui o transtorno dismórfico 
corporal, onde é a preocupação com um defeito imaginado ou exagerado na aparência 
física”.   

 No CID 10 F.45.2, classificado como Trasntorno Hipocondríaco, um dos transtornos 
somatoformes típicos, está incluído a dismorfofobia corporal, porém a não-delirante. Na 
alternativa A, o transtorno dismórfico descrito é do tipo em que “o defeito imaginado é 
exagerado”, vivenciado como realidade na aparência física, portanto, deliróide. Isso o 
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exclui dos tipos dos transtornos somatoformes, uma vez que nestes não se verifica o 
comprometimento objetivo da noção ou percepção da realidade vivenciada no esquema 
corporal, de forma exagerada, por processos imaginários. 

RESPOSTA CORRETA: LETRA A. 
 
 
Questão: 36 
Candidata: AMANDA AVELAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O que se dispõe na letra A está correto, vejamos: “a) compreensão dos 
múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do fenômeno psicológico em 
suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais.” não se usou a palavra 
“psicopatológico” nessa frase, mas sim “psicológico”. 

A opção correta a assinalar é a letra c, porque dispõe: “c) fazer um levantamento 
da biografia do paciente, separadamente com seus familiares, e assim, estudar a 
psicopatologia do usuário.”; ou seja, o direcionamento do psicólogo no atendimento no 
CREAS requer principalmente o resgate do indivíduo enquanto parte do grupo social no 
contexto onde vive, e a participação da família é essencial para a conscientização de 
todos, da função de cada um e da contribuição de todos no processo de adoecimento 
psíquico de seus membros.; contrário ao que se afirma nesta opção de resposta, e 
portanto, deve ser assinalada como a exceção, no que se refere às entrevistas de 
acolhimento pelo psicólogo nesse âmbito de atuação. 

RESPOSTA CORRETA: LETRA C 
 

Questão: 37 
Candidata: AMANDA AVELAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Na frase do item “II – a busca contínua de alteração dos referenciais 
teórico-metodológicos, na fundamentação dos programas, projetos, serviços e benefícios 
em nova ótica, investindo-se no potencial social”; pode-se observar que na expressão 
“alteração dos referenciais teórico-metodológicos”, a palavra alteração é incorreta, porque 
buscar Intervir em situações de vulnerabilidades, dentro da Assistência Social, implica 
diretamente em promover e favorecer o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, 
oportunizando o empoderamento da pessoa, dos grupos e das comunidades. Temos, 
aqui, a necessidade de mudanças nos referenciais teórico-metodológicos, na 
fundamentação dos programas, projetos, serviços e benefícios que devem se dar em 
nova ótica, investindo-se no potencial humano. A palavra mudança significa 
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transformação, e não alteração, o que implicaria em invadir o terreno ético-teórico-
metológico da própria profissão; portanto, incorreto. 

O ítem IV, apresenta uma alternativa também incorreta – “em casos de identificação de 
demandas que requeiram, por exemplo, o acompanhamento clínico de natureza 
psicoterapêutica, o Psicólogo deve providenciá-lo imediatamente no próprio setor onde 
atende.”; porque o psicólogo deve encaminhar tais casos para atendimento em outros 
setores da rede de atenção pública. 

 Portanto, a opção correta é a letra B – I e III como as únicas alternativas possíveis. 

RESPOSTA CORRETA: LETRA B 

 
 
Questão: 40 
Candidata: AMANDA AVELAR 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A frase no ítem I – “seja proativo, ou seja, espere que o trabalho seja 

totalmente executado e elogie o êxito, em seguida.”; está incorreta, porque “ser 

proativo” significa, no âmbito das organizações, pensar e agir antecipadamente - 
basicamente, significa prever. Sendo assim, maximizar o incentivo aos funcionários, 
sendo proativo, implica em identificar em cada movimento do funcionário, aqueles que 
são úteis e quais podem ser descartados de imediato durante a tarefa ou atividade em 
andamento, e não no seu término, tendo aumentado desta forma a concentração de 
trabalho na direção mais correta, conseguindo assim aumentar a produtividade de cada 
funcionário, antes mesmo que a tarefa seja concluída. 

 A opção a assinalar, é logicamente a letra C, considerando correto o que se afirma 
unicamente em II, III E IV. 

RESPOSTA CORRETA: LETRA C. 
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CARGO: PROFESSOR PEB II 

 
Questão: 29 
Candidata: CAMILA CHRISTINA DE LIMA CALDAS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:   

Conserva-se o gabarito. Resposta letra D. 
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CARGO: PROFESSOR PEB III EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Questão: 26 
Candidato: PATRÍCIO DOS SANTOS VALE 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com o site 
http://cienciasmorfologicas.webnode.pt/introdu%C3%A7%C3%A3o%20a%20anatomia/pla
nos-e-eixos-do-corpo-humano/o Plano Frontal ou plano coronal são todos os planos 
verticais com trajeto paralelo à sutura coronal do crânio (ou da “testa”). O mesmo divide o 
corpo em duas metades diferentes, anterior e posterior como mostra a figura abaixo, o 
Plano Sagital: são todos os planos verticais com orientação paralela à sutura sagital do 
crânio (ou da orelha). E o mesmo divide o corpo em duas metades iguais, direita e 
esquerda. Portanto a LETRA C é a resposta correta. 

 
 
Questão: 34 
Candidato: PATRÍCIO DOS SANTOS VALE 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: PROFESSOR PEB III GEOGRAFIA 

 

Questão: 14 
Candidata: HEIDE SANTOS SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo com Cássia Ravena Mulin de Assis Medel em seu livro Projeto 
Político Pedagógico – Construção e Implementação na Escola “...o projeto político 
pedagógico é o que confere identidade à escola e, por isso, precisa ser construído 
coletivamente por todos os segmentos que participam da vida escolar, mostrando-se 
democrático, abrangente, flexível e duradouro.” 

Como o enunciado da questão nº 14, determina que deve ser assinalada a questão 
incorreta, esta é,sem dúvida, a letra “A”. 
 
Fica ratificada a questão e respectivo gabarito. 
 
Referência: 
Medel, Cássia RavenaMulin de Assis, Projeto Político Pedagógico: construção e 
implementação na escola – Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 
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CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

 

Questão: 22 
Candidata: MARIA DAJUDA LIMA AMARAL SANTOS 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão encontra-se de acordo com o edital e pode ser encontrada na 
seguinte bibliografia:  

LOBAS, C.F.S. THD e ACD Odontologia de Qualidade. Livraria Santos Editora Ltda, 2004 
pag 24 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Nacional de Saúde e Sistema Único de 
Saúde; Biossegurança; Gerenciamentos de resíduos; Métodos de esterilização e 
desinfecção; Manutenção preventiva de equipamentos odontológicos; Proteção 
radiológica, técnicas de tomadas radiográficas e revelação; Acidentes de trabalho e 
conduta após a exposição ao material odontológico; Organização da clinica odontológica 
e trabalhos de equipe multidisciplinar; Emergências e urgências em Odontologia; Noções 
de anatomia humana básica e de cabeça e pescoço; Anatomia Dentária; Instrumentais 
Odontológicos; Noções de materiais dentários e procedimentos odontológicos; Noções de 
anatomia e fisiologia da cavidade bucal, cárie, doença periodontal, má oclusão. Medidas 
de prevenção e controle da doença periodontal e cárie: terapia com flúor, selantes, 
raspagem e polimento coronário, instrução de higiene oral e educação para a saúde. 
Manipulação e preparo de materiais odontológicos. Doenças Infectocontagiosas de 
interesse em Odontologia; Noções de Microbiologia e Patologia Bucal; Legislação 
Odontológica.  
 
 
 
Questão: 36 
Candidata: MARIA DAJUDA LIMA AMARAL SANTOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 

 


