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MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Questão: 06 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
 
Questão: 08 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A Partícula Apassivadora é a forma de utilizar o pronome “se” com o verbo na voz 

passiva, ou seja, recebendo a ação em vez de praticá-la. Nesse sentido não existe um 

sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, mas sim um sujeito que sofre a ação verbal.  

O pronome “se” também é uma das formas usadas para indeterminar o sujeito, mas não é 

o caso em tela, vejamos : 

• Partícula Apassivadora = se + verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e 

indireto. Exemplo: Pouparam-se os tostões. 

• Índice de Indeterminação do Sujeito = se + verbo intransitivo, verbo transitivo indireto 

ou verbo de ligação. Exemplo: Ouve-se muito barulho da casa ao lado. 

Em “Não se conhece na história da democracia um governante...”, tem-se um 
verbo transitivo direto, portanto admite voz passiva: 

Um governante não é conhecido na história da democracia ( voz passiva analítica). 
Assim, NÃO há o que contestar na questão. 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
Questão: 06 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
 
 
Questão: 15 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

O amálgama atualmente continua fazendo parte do rol de procedimentos 

restauradores do dentista brasileiro, desde que seja bem indicado. Foi publicada a 

resolução nº 173 de 15 de setembro de 2017 da ANVISA  que  proibirá o seu uso na 

forma não encapsulada a partir de 1º de janeiro de 2019. No momento atual, sua 

manipulação pode ser manual, através do gral e pistilo, e mecânica, através do 

amalgamador. Portanto, o uso do gral e pistilo para confecção de restaurações em 

amálgama até 31 de dezembro de 2018 constitui-se numa técnica devidamente 

autorizada  dentro da atividade odontológica. A solicitação de anulação dessa questão 

está indeferida. 

 
Questão: 30 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O equipo odontológico originalmente é constituído por seringa de água e ar e 

terminais para  alta rotação e baixa rotação. Ainda acoplados ao equipo podemos ter 

alguns opcionais como o ultrassom odontológico, o jato de bicabornato e o 

fotopolimerizador. O motor elétrico originalmente não é acoplado ao equipo odontológico 

sendo o seu funcionamento independente do funcionamento do equipo. Portanto, a 

solicitação de anulação dessa questão esta indeferida. 
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CARGO: BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 

 

Questão: 17 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 

 

Questão: 26 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Questão indeferida. A pergunta não foi sobre a Neisseria, e sim do Ágar Chocolate, 
e dentre as alternativas,  esse meio de cultura pode sim isolar a Neisseria gonorréia o q 
não acontece com a Escherichia coli. A pergunta não se referiu ao meio de cultura mais 
específico da Neisseria, e mesmo a questão ter especificado  a espécie não a torna 
errada. 
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CARGO: ENFERMEIRO ESF 

Questão: 02 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
A alternativa “B” é a única que se apresenta INCORRETA. 

 Isso porque, ao afirmar que no segundo parágrafo, o autor retoma a ideia “dos diversos problemas 

enfrentados pelos brasileiros”, ocorre um erro, pois “Essa questão” contrai coesão com “educação”, 

e não, com “os diversos problemas enfrentados”. Tal afirmativa pode também ser observada pela 

“continuidade” – recurso que garante a coesão e coerência do texto e que, portanto, é responsável 

pela textualidade do enunciado. 

Ora, no segundo parágrafo, retoma-se educação e associa a outros problemas, mas continua falando 

dela, e isso é comprovado também pelas escolhas – dificuldade de acesso à escola e sistema regular 

de ensino. Além disso, o terceiro parágrafo retoma também a questão através da expressão “ As 

deficiências no processo ensino-aprendizagem”. 

Não há inadequação na alternativa “A” – O autor parte do genérico para o específico – “problemas 

de modo geral” para “a educação”; e aponta uma afirmativa com caráter de denúncia – APESAR de 

circular por aí a queda do analfabetismo, assumimos uma posição vergonhosa no Rancking 

educacional ( o que circula é uma coisa mas a realidade é outra). 

 
Questão: 04 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
A Partícula Apassivadora é a forma de utilizar o pronome “se” com o verbo na voz passiva, ou seja 

recebendo a ação em vez de praticá-la. Nesse sentido não existe um sujeito agente e paciente ao 

mesmo tempo, mas sim um sujeito que sofre a ação verbal. 

Transpondo para voz passiva analítica, obtém-se: “... percebi que a educação é apresentada como 

um dos mais graves problemas...”. 
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Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Não há o que contestar na questão. A alternativa “D” apresenta-se CORRETA. 

 

Na alternativa “A” tem-se o uso inadequado do pronome oblíquo “lhe” já que o verbo é transitivo 
direto, portanto, o correto seria “Devo interrompê-lo”. 

Na alternativa “B”, tem-se o mesmo tipo de erro, já que “quem autoriza, autoriza alguém, A algo. 
No caso em tela, o uso do pronome lhe é inadequado. 

Na alternativa “C”, também existe o uso inadequado do lhe!  

Por fim, na alternativa “D” existe adequação no uso do pronome lhe, bem como do pronome 
oblíquo “o”/ “lo”. Assim, no que tange à regência verbal, a alternativa D apresentou-se como 
adequada, não havendo também nenhum outro tipo de inadequação. 

Outro esclarecimento: 

No que diz respeito à colocação pronominal, a alternativa D também está CORRETA! 

Colocação pronominal nas locuções verbais: 

� VERBO AUXILIAR + INFINITIVO: 

� Ênclise ao auxiliar 

Ex: O amigo precisou lhe confiar o segredo 

• Ênclise ao infinitivo 

Ex: O amigo precisou confiar-lhe o segredo. 

� Próclise ao auxiliar: 

Ex: O amigo lhe precisou confiar o segredo. 

• Próclise ou ênclise ao infinitivo precedido de preposição. 

Ex: O amigo não deixou de lhe confiar o segredo. 

      O amigo não deixou de confiar-lhe o segredo. 
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Questão: 11 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
 
 
Questão: 18 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O recurso não procede. Todos os riscos exceto o citado na alternativa B, estão corretas. O 

manual diz que idade maior que 35 anos é um fator de risco, não faz nenhuma relação se for a 

primeira ou demais gestações. Na questão o fato de especificar que seria primeira gestação à partir 

dos 40 anos deixa margem para questionamento se este seria um fator de risco se a gestação em 

questão não fosse a primeira. Segue o texto na íntegra da referência citada no enunciado e nela não 

faz alusão ao relatado na alternativa b. O texto foi copiado e colado na íntegra do manual, o 

intervalo de IMC menor que 19 e IMC maior que 30 citada por uma das candidatas aparece no 

manual mas quando copiado e colado só aparece como na alternativa c. Como consta o intervalo de 

peso que permite claramente o entendimento da afirmativa a falta do intervalo do IMC não 

prejudica esse entendimento não havendo justificativa para anulação da questão. 

Just. Os marcadores e fatores de risco gestacionais presentes anteriormente à gestação se 

dividem em: 1. Características individuais e condições sociodemográcas desfavoráveis: - Idade 

maior que 35 anos; - Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos*; - Altura menor que 

1,45m; - Peso pré-gestacional menor que 45kg e maior que 75kg (IMC30); - Anormalidades 

estruturais nos órgãos reprodutivos; - Situação conjugal insegura; - Conitos familiares; - Baixa 

escolaridade; - Condições ambientais desfavoráveis; - Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; - 

Hábitos de vida – fumo e álcool; - Exposição a riscos ocupacionais: esforço físico, carga horária, 

rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos, estresse. 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico / 5. ed. – Brasília : Editora do 

Ministério da Saúde, 2012.Pág.12. 

 
 
 
 



 

PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - BA 
EDITAL 005/2017 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

Questão: 30 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O recurso não procede. Veja anexo da Anvisa 2017 conforme cita o enunciado. Outras 

informações: Feridas com áreas de exposição óssea tem indicação de coberturas que oferecem 

umidade e proteção a estrutura óssea exposta, no curativo com a papaína essa umidade necessária 

para o correto manejo da lesão não é alcançado. A indicação para o tratamento de lesões com pouco 

sangramento  é o alginato e para lesões com sangramento intenso é intervenção cirúrgica para 

estancar o sangramento, a papaína não tem nenhuma ação específica neste sentido. A papaína não 

tem capacidade de absorção de exsudato. 

 

 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/Medidas+de+Preven%C3%A7%C3%A3o+de+Infec%C

3%A7%C3%A3o+Relacionada+%C3%A0+Assist%C3%AAncia+%C3%A0+Sa%C3%BAde/6b16dab3-6d0c-4399-

9d84-141d2e81c809 

Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Medidas de Prevenção de 

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária 2017. 

PÁGINA 153 
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CARGO: ENFERMEIRO HOSPITAL 

Questão: 02 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
A alternativa “B” é a única que se apresenta INCORRETA. 

 Isso porque, ao afirmar que no segundo parágrafo, o autor retoma a ideia “dos diversos problemas 

enfrentados pelos brasileiros”, ocorre um erro, pois “Essa questão” contrai coesão com “educação”, 

e não, com “os diversos problemas enfrentados”. Tal afirmativa pode também ser observada pela 

“continuidade” – recurso que garante a coesão e coerência do texto e que, portanto, é responsável 

pela textualidade do enunciado. 

Ora, no segundo parágrafo, retoma-se educação e associa a outros problemas, mas continua falando 

dela, e isso é comprovado também pelas escolhas – dificuldade de acesso à escola e sistema regular 

de ensino. Além disso, o terceiro parágrafo retoma também a questão através da expressão “ As 

deficiências no processo ensino-aprendizagem”. 

Não há inadequação na alternativa “A” – O autor parte do genérico para o específico – “problemas 

de modo geral” para “a educação”; e aponta uma afirmativa com caráter de denúncia – APESAR de 

circular por aí a queda do analfabetismo, assumimos uma posição vergonhosa no Rancking 

educacional ( o que circula é uma coisa mas a realidade é outra). 

Questão: 11 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Higienizar as mãos antes de acessar materiais/suprimentos, frascos de medicamentos e 

soluções intravenosas, e durante preparo e administração de medicamentos. 2. Utilizar técnica 

asséptica em todos os aspectos da utilização de frasco de medicamento, preparação e administração 

de medicamentos parenterais. 3. Armazenar, acessar e preparar medicamentos e 

materiais/suprimentos em uma área limpa ou superfície limpa. 4. Evitar o contato não estéril com 

áreas estéreis dos dispositivos, recipientes e medicamentos. 5. Após um evento de emergência, 

descarte todos os frascos de produtos parenterais estéreis abertos ou perfurados com agulha, 
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soluções intravenosas e recipientes de uso único. a) Nunca guarde seringas e agulhas 

desembrulhadas, pois a esterilidade não pode ser assegurada. 6. Desinfetar o diafragma (borracha) 

do frasco-ampola e ampola de vidro com álcool 70% antes de inserir uma agulha ou quebrar a 

ampola. 7. Utilizar sistema livre de agulhas para todos os aspectos da administração de 

medicamentos e transferência de soluções entre recipientes. 8. Não misture as sobras de 

medicamentos parenterais (frascos ou soluções intravenosas) para administração posterior. 9. Não 

utilizar seringa preenchida para diluir medicamentos para administração. 10. Não transportar 

seringas de medicamentos em bolsos ou roupas. 11. Nunca utilizar um recipiente de solução 

intravenosa (por exemplo, bolsa ou frasco de soro) para obter soluções de flushing para mais de um 

paciente.  

Referência: Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde.ANVISA, 2017. 

Pág.116. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: Aplicações: É o álcool etílico extraído por fermentação da 

cana-de-açúcar, que no processo de destilação, este fica com 96% álcool etílico e 4% água. O álcool 

etílico é largamente empregado como um ingrediente de preparados, é excelente solvente, é 

empregado com freqüência como veículo para misturas e também como um solvente preservativo. 

O álcool etílico não deve ser usado como desinfetante de instrumentos cirúrgicos e dentários, 

devido a sua baixa eficácia contra esporos. Não é útil desinfetar feridas e superfícies descobertas, 

porque lesa tecidos expostos e, além disso, o coágulo formado pela ação do álcool sobre as 

proteínas dextrinas na ferida pode proteger as bactérias. 

http://www.quimidrol.com.br/media/blfa_files/Alcool_Etilico_96_GL_1.pdf. 
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Questão: 13 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O RECURSO NÃO PROCEDE. OCORREU UM ERRO DE DIGITAÇÃO DO ANO DA 

RDC 15, EM VEZ DE 2012 SAIU 2002. ESSA RDC É UMA LESGISLAÇÃO BASTANTE 

CONHECIDA E É A QUE REGULAMENTA OS PROCESSOS DE PREPARO E 

ESTERILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. NÃO FOI APONTADO PELA 

CANDIDATA NENHUMA INCONFORMIDADE QUANTO AO CONTEÚDO DA QUESTÃO, 

APENAS QUANTO AO ANO DA LEGISLAÇÃO, QUE ESTÁ CITADA O SEU NÚMERO BEM 

COMO A QUE SE DISPÕE, FICANCO CLARO O ERRO DE DIGITAÇÃO DO ANO DA 

MESMA, O QUE EM NADA COMPROMETE O ENTENDIMENTO DA QUESTÃO NEM 

CAUSA NENHUM PREJUÍZO DE ANÁLISE DA MESMA POR PARTE DOS CANDIDATOS.  

Just. Seção III dos Equipamentos Art. 37 Deve ser realizada qualificação de instalação, 

qualificação de operação e qualificação de desempenho, para os equipamentos utilizados na limpeza 

automatizada e na esterilização de produtos para saúde, com periodicidade mínima anual. Parágrafo 

único. Sempre que a carga de esterilização apresentar desafios superiores àquela utilizada na 

qualificação de desempenho, esta qualificação deve ser refeita. Art. 38 As leitoras de indicadores 

biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, anualmente. Art. 39 A 

qualificação térmica e a calibração dos instrumentos de controle e medição dos equipamentos de 

esterilização a vapor e termo desinfecção e as requalificações de operação devem ser realizadas por 

laboratório capacitado, com periodicidade mínima anual. 

Referência: Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO - 

RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 

processamento de produtos para saúde e dá outras providências. 

 
 
 
 
 



PROCESSO SELETIVO

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 

 
 
Questão: 16 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O RECURSO NÃO PROCEDE. consta

adulto: distúrbios neurológicos. Além de que os outros 3 tipos específicos de choque também estão 

citados no edital. Logo se a candidata não identificar o agravo dentro da grande área de distúrbios 

neurológicos e estando apta a responder sobre os demais tipos de choque constando no edital, a 

mesma chegaria à resposta da questão por exclusão.

 

Referência: Protocolo Samu 192. Emergências Clínicas. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA. 
2016. 
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O RECURSO NÃO PROCEDE. consta no edital: enfermagem em clínica médica/saúde do 

adulto: distúrbios neurológicos. Além de que os outros 3 tipos específicos de choque também estão 

citados no edital. Logo se a candidata não identificar o agravo dentro da grande área de distúrbios 

icos e estando apta a responder sobre os demais tipos de choque constando no edital, a 

mesma chegaria à resposta da questão por exclusão. 

Protocolo Samu 192. Emergências Clínicas. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA. 
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no edital: enfermagem em clínica médica/saúde do 

adulto: distúrbios neurológicos. Além de que os outros 3 tipos específicos de choque também estão 

citados no edital. Logo se a candidata não identificar o agravo dentro da grande área de distúrbios 

icos e estando apta a responder sobre os demais tipos de choque constando no edital, a 

 
Protocolo Samu 192. Emergências Clínicas. SUPORTE AVANÇADO DE VIDA. 
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Questão: 23 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

RECURSO NÃO PROCEDE. Vide anexo da referência citada.

Referência: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf

Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto 
Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa 
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RECURSO NÃO PROCEDE. Vide anexo da referência citada.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf

Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto 
Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 
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RECURSO NÃO PROCEDE. Vide anexo da referência citada. 

 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf 

Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto 



PROCESSO SELETIVO

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 

 
Questão: 28 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Referência: Ministério da Saúde.
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Referência: Ministério da Saúde. PORTARIA NO - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.
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Questão: 29 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O RECURSO NÃO PROCEDE. Outras informações: Feridas com áreas de exposição óssea 

tem indicação de coberturas que oferecem umidade e proteção a estrutura óssea exposta, no curativo 

com a papaína essa umidade necessária para o correto manejo da lesão não é alcançado. A 

indicação para o tratamento de lesões com pouco sangramento  é o alginato e para lesões com 

sangramento intenso é intervenção cirúrgica para estancar o sangramento, a papaína não tem 

nenhuma ação específica neste sentido. A papaína não tem capacidade de absorção de exsudato. A 

papaína tem efeito proteolítico, quanto mais concentrada mais é essa ação, ela a 2% tanto pode ser 

utilizada em tecido de granulação pois não causa prejuízo a este tecido quanto na necrose. 

 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de 
assistência ao parto normal.Brasília : Ministério da Saúde, 2017.Págs.20. 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/08/Diretrizes-Parto-Normal-
resumida-FINAL.pdf 
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CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA 

Questão: 02 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
A alternativa “B” é a única que se apresenta INCORRETA. 

 Isso porque, ao afirmar que no segundo parágrafo, o autor retoma a ideia “dos diversos problemas 

enfrentados pelos brasileiros”, ocorre um erro, pois “Essa questão” contrai coesão com “educação”, 

e não, com “os diversos problemas enfrentados”. Tal afirmativa pode também ser observada pela 

“continuidade” – recurso que garante a coesão e coerência do texto e que, portanto, é responsável 

pela textualidade do enunciado. 

Ora, no segundo parágrafo, retoma-se educação e associa a outros problemas, mas continua falando 

dela, e isso é comprovado também pelas escolhas – dificuldade de acesso à escola e sistema regular 

de ensino. Além disso, o terceiro parágrafo retoma também a questão através da expressão “ As 

deficiências no processo ensino-aprendizagem”. 

Não há inadequação na alternativa “A” – O autor parte do genérico para o específico – “problemas 

de modo geral” para “a educação”; e aponta uma afirmativa com caráter de denúncia – APESAR de 

circular por aí a queda do analfabetismo, assumimos uma posição vergonhosa no Rancking 

educacional ( o que circula é uma coisa mas a realidade é outra). 

 
Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
Não há o que contestar na questão. A alternativa “D” apresenta-se CORRETA. 

Na alternativa “A” tem-se o uso inadequado do pronome oblíquo “lhe” já que o verbo é transitivo 
direto, portanto, o correto seria “Devo interrompê-lo”. 

Na alternativa “B”, tem-se o mesmo tipo de erro, já que “quem autoriza, autoriza alguém, A algo. 
No caso em tela, o uso do pronome lhe é inadequado. 

Na alternativa “C”, também existe o uso inadequado do lhe!  
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Por fim, na alternativa “D” existe adequação no uso do pronome lhe, bem como do pronome 
oblíquo “o”/ “lo”. Assim, no que tange à regência verbal, a alternativa D apresentou-se como 
adequada, não havendo também nenhum outro tipo de inadequação. 

Outro esclarecimento: 

No que diz respeito à colocação pronominal, a alternativa D também está CORRETA! 

Colocação pronominal nas locuções verbais: 

� VERBO AUXILIAR + INFINITIVO: 

� Ênclise ao auxiliar 

Ex: O amigo precisou lhe confiar o segredo 

• Ênclise ao infinitivo 

Ex: O amigo precisou confiar-lhe o segredo. 

� Próclise ao auxiliar: 

Ex: O amigo lhe precisou confiar o segredo. 

• Próclise ou ênclise ao infinitivo precedido de preposição. 

Ex: O amigo não deixou de lhe confiar o segredo. 

      O amigo não deixou de confiar-lhe o segredo. 

 
Questão: 12 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

RECURSO NÃO PROCEDE. Texto na íntegra conforme as orientações do ministério da saúde. O 

valor da glicemia questionado pela candidata é o apontado no manual. 

Just. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de DM do tipo 2 em mulheres com 

DMG prévio: • Glicemia em jejum na gestação acima de 100 mg/dL. • Etnia não branca. • História 

familiar de diabetes tipo 2, principalmente materna. • Ganho excessivo de peso durante ou após a 

gestação. • Obesidade. • Obesidade abdominal. • Dieta hiperlipídica. • Sedentarismo. • Uso de 

insulina na gestação (28). 



 

PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO - BA 
EDITAL 005/2017 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

      Referência: Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Federação Brasileira 

das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade Brasileira de Diabetes Rastreamento e 

diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil. Brasília, 2017. Pág. 25. 

Questão: 26 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O recurso não procede. Todos os riscos exceto o citado na alternativa B, estão corretas. O 

manual diz que idade maior que 35 anos é um fator de risco, não faz nenhuma relação se for a 

primeira ou demais gestações. Na questão o fato de especificar que seria primeira gestação à partir 

dos 40 anos deixa margem para questionamento se este seria um fator de risco se a gestação em 

questão não fosse a primeira. Segue o texto na íntegra da referência citada no enunciado e nela não 

faz alusão ao relatado na alternativa b. O texto foi copiado e colado na íntegra do manual, o 

intervalo de IMC menor que 19 e IMC maior que 30 citada por uma das candidatas aparece no 

manual mas quando copiado e colado só aparece como na alternativa c. Como consta o intervalo de 

peso que permite claramente o entendimento da afirmativa a falta do intervalo do IMC não 

prejudica esse entendimento não havendo justificativa para anulação da questão. 

Just. Os marcadores e fatores de risco gestacionais presentes anteriormente à gestação se 

dividem em: 1. Características individuais e condições sociodemográcas desfavoráveis: - Idade 

maior que 35 anos; - Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos*; - Altura menor que 

1,45m; - Peso pré-gestacional menor que 45kg e maior que 75kg (IMC30); - Anormalidades 

estruturais nos órgãos reprodutivos; - Situação conjugal insegura; - Conitos familiares; - Baixa 

escolaridade; - Condições ambientais desfavoráveis; - Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; - 

Hábitos de vida – fumo e álcool; - Exposição a riscos ocupacionais: esforço físico, carga horária, 

rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos, estresse. 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico / 5. ed. – Brasília : Editora do 

Ministério da Saúde, 2012.Pág.12. 
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Questão: 30 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

RESPOSTA: RECURSO NÃO PROCEDE. Vide referência.  
 

 
 

Referência: Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de 

assistência ao parto normal.Brasília : Ministério da Saúde, 2017.Págs.20. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/08/Diretrizes-Parto-Normal-
resumida-FINAL.pdf. 
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CARGO: ENFERMEIRO SAMU 

Questão: 17 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Just. Trauma cranioencefálico 

1. Realizar avaliação primária (Protocolo BT1) com ênfase para: 

• garantir a estabilização manual da coluna cervical; • garantir permeabilidade de via aérea; • 

oferecer O2 sob máscara não reinalante 10 a 15 l/min se SatO2 < 94%; • monitorizar a oximetria de 

pulso; e • avaliar precocemente a Escala de Coma de Glasgow. 

Referência: Protocolo suporte básico de vida.SAMU, 2016. Pág. 107. 

 

Questão: 26 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
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CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 

Questão: 02 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
A alternativa “B” é a única que se apresenta INCORRETA. 

 Isso porque, ao afirmar que no segundo parágrafo, o autor retoma a ideia “dos diversos problemas 

enfrentados pelos brasileiros”, ocorre um erro, pois “Essa questão” contrai coesão com “educação”, 

e não, com “os diversos problemas enfrentados”. Tal afirmativa pode também ser observada pela 

“continuidade” – recurso que garante a coesão e coerência do texto e que, portanto, é responsável 

pela textualidade do enunciado. 

Ora, no segundo parágrafo, retoma-se educação e associa a outros problemas, mas continua falando 

dela, e isso é comprovado também pelas escolhas – dificuldade de acesso à escola e sistema regular 

de ensino. Além disso, o terceiro parágrafo retoma também a questão através da expressão “ As 

deficiências no processo ensino-aprendizagem”. 

Não há inadequação na alternativa “A” – O autor parte do genérico para o específico – “problemas 

de modo geral” para “a educação”; e aponta uma afirmativa com caráter de denúncia – APESAR de 

circular por aí a queda do analfabetismo, assumimos uma posição vergonhosa no Rancking 

educacional ( o que circula é uma coisa mas a realidade é outra). 

 
Questão: 10 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 
Não há o que contestar na questão. A alternativa “D” apresenta-se CORRETA. 

Na alternativa “A” tem-se o uso inadequado do pronome oblíquo “lhe” já que o verbo é transitivo 
direto, portanto, o correto seria “Devo interrompê-lo”. 

Na alternativa “B”, tem-se o mesmo tipo de erro, já que “quem autoriza, autoriza alguém, A algo. 
No caso em tela, o uso do pronome lhe é inadequado. 
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Na alternativa “C”, também existe o uso inadequado do lhe!  

Por fim, na alternativa “D” existe adequação no uso do pronome lhe, bem como do pronome 
oblíquo “o”/ “lo”. Assim, no que tange à regência verbal, a alternativa D apresentou-se como 
adequada, não havendo também nenhum outro tipo de inadequação. 

Outro esclarecimento: 

No que diz respeito à colocação pronominal, a alternativa D também está CORRETA! 

Colocação pronominal nas locuções verbais: 

� VERBO AUXILIAR + INFINITIVO: 

� Ênclise ao auxiliar 

Ex: O amigo precisou lhe confiar o segredo 

• Ênclise ao infinitivo 

Ex: O amigo precisou confiar-lhe o segredo. 

� Próclise ao auxiliar: 

Ex: O amigo lhe precisou confiar o segredo. 

• Próclise ou ênclise ao infinitivo precedido de preposição. 

Ex: O amigo não deixou de lhe confiar o segredo. 

      O amigo não deixou de confiar-lhe o segredo. 
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CARGO: PSICÓLOGO DO CAPS 

 

Questão: 24 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

A resposta C está incorreta, pois o termo “sindrome” já não é utilizado para este tipo de 

transtorno. A resposta correta está na letra A – transtorno obsessivo – porque se referem aos tipos 

de transtornos em que “ocorrem hesitações intermináveis entre várias opções...” ou seja, foi feito 

menção no enunciado, de transtorno mais ligado aos pensamentos repetitivos e incapacidade de 

tomar decisões banais”. É importante ainda relembrar que a simples ocorrência de sintomas 

obsessivo-compulsivos não implica o diagnóstico de TOC (Transtorno Obsessivo-compulsivo). 

 Dentre as outras opções, a resposta mais correta é “transtorno obsessivo”, pois por estar 

ligado a processos do pensamento e suas decisões, esta manifestação pode fazer parte da 

apresentação clínica de outro transtorno primário, como as depressões, esquizofrenias e demências. 

Podem também ser manifestações normais em determinadas fases da vida, como na infância (p. ex.: 

rituais na hora de dormir),2 gravidez e puerpério (p. ex.: pensamentos intrusivos sobre a saúde do 

feto ou rituais de verificação do bem-estar do recém-nascido). Ademais, a referência ao CID 10 no 

enunciado não especificou nenhum tipo de classificação, como F42, por exemplo...portanto, o 

recurso é considerado improcedente. 
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CARGO: TÉCNICO EM RAIO-X 

 

Questão: 02 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

O texto tem por objetivo apresentar uma crítica à inércia da Justiça brasileira que nada faz 

diante de um “ataque sem provas” ao Presidente da República.  

Não existe no texto denúncia. Não há fatos novos, mas sim crítica aos efeitos de publicações 

anteriores. Não há contrapontos, portanto, não há “discussão” na qual se note o diálogo entre pontos 

de vista diferentes.  

Não se pode dizer, por exemplo, que o texto tinha por objetivo denunciar a proteção do 

Joesley Batista, até porque, no primeiro parágrafo, essa afirmativa aparece apenas como um 

comentário secundário, sendo o destaque do parágrafo o fato de a “acusação de Joesley ser uma 

ofensa ao Presidente, e consequentemente ao povo brasileiro. Dessa forma, não há o que contestar 

na questão. 

Questão: 03 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Não há o que contestar na questão. A alternativa “D” classifica adequadamente as classes 

gramaticais das palavras destacadas. 

Quanto ao uso do porquê na alternativa, faz-se necessário esclarecer: 

Porquê 

É substantivo e tem significado de “o motivo”, “a razão”. Vem acompanhado de artigo, 

pronome, adjetivo ou numeral. 

Exemplos: O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. (motivo) 

Diga-me um porquê para não fazer o que devo. (uma razão) 
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VILARINHO, Sabrina. "Por que / Por quê / Porque ou Porquê?"; Brasil Escola. Disponível 

em <http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/por-que.htm>. Acesso em 06 de outubro de 2017. 

 
Questão: 05 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Não há o que contestar na questão. O “os” além de artigo e pronome pessoal, pode também exercer 
a função de pronome demonstrativo, conforme descrevo abaixo: 
 
Os pronomes pessoais o, a, os e as funcionam como pronomes demonstrativos quando forem 
equivalentes a aquele, aquela e aquilo. Vejamos os exemplos:   Jamais aceitarei o que eles 
propuseram na reunião. (aquilo que)   Os que chegara... - Veja mais em  
 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/pronomes-demonstrativos-este-esse-aquele---e-
outros.htm?cmpid 
 
- O (a, os, as) são pronomes demonstrativos quando se referem à aquele (s), aquela (s), aquilo, 
isso. 
 
Recuso o que eles falam. (aquilo) 
 
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-demonstrativos.htm 
 
São também pronomes demonstrativos 

- o, a, os, as, quando equivalem a isto, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas; 

Ex: Imagino o que ela já sofreu. (=aquilo) 

CEREJA, William Roberto. Português: Linguagens: volume 2: ensino médio / William Roberto 
Cereja, Thereza Cochar Magalhães. – 5. ed. – São Paulo: Atual, 2005. 

ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa: prefácio de 
Serafim da Silva Neto. – 45ª ed. – Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 

http://www.infoescola.com/portugues/pronome-demonstrativo/ 
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Questão: 06 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 08 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  

 

A Partícula Apassivadora é a forma de utilizar o pronome “se” com o verbo na voz 

passiva, ou seja, recebendo a ação em vez de praticá-la. Nesse sentido não existe um 

sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, mas sim um sujeito que sofre a ação verbal.  

O pronome “se” também é uma das formas usadas para indeterminar o sujeito, mas não é 

o caso em tela, vejamos : 

• Partícula Apassivadora = se + verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e 

indireto. Exemplo: Pouparam-se os tostões. 

• Índice de Indeterminação do Sujeito = se + verbo intransitivo, verbo transitivo indireto 

ou verbo de ligação. Exemplo: Ouve-se muito barulho da casa ao lado. 

Em “Não se conhece na história da democracia um governante...”, tem-se um 
verbo transitivo direto, portanto admite voz passiva: 

Um governante não é conhecido na história da democracia ( voz passiva analítica). 
Assim, NÃO há o que contestar na questão. 
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Questão: 13 – 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

 
 

Questão: 16 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA  
 
 
Questão: 28 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
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CARGO: TÉCNICO AUXILIAR EM REGULAÇÃO MÉDICA 

 

Questão: 01 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 

Não há o que contestar na questão 1. O foco da questão é a análise dos gêneros 

textuais enquanto práticas sociais e suas funcionalidades, bem como a tipologia 

predominante em cada um dos gêneros que se apresentam nas alternativas. 

 O que se avalia na questão é o reconhecimento do gênero enquanto uma prática 

social da esfera jornalística. A alternativa A apresenta os principais elementos 

característicos deste gênero textual. ( MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: 

definição e funcionalidade. In Gêneros textuais e Ensino. DIONÍSIO, Ângela Paiva Org. 2 

ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002) 

O editorial é um texto jornalístico utilizado na imprensa, especialmente em jornais, 

de caráter opinativo, escrito de forma impessoal e publicado sem assinatura. Tem por 

objetivo informar, mas sem obrigação de ser indiferente ou neutro. 

É um espaço reservado para o jornal, e ou revista, expressar formalmente a sua 

opinião sobre os mais variados assuntos, com ênfase nos mais atuais e polêmicos. 

Sabrina Vilarinho, da Equipe Brasil Escola, relata que “a objetividade e 

imparcialidade não são características desse gênero textual, uma vez que o redator 

dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Logo, os acontecimentos são 

relatados sob a subjetividade do repórter, de modo que evidencie a posição da mídia, ou 

seja, do grupo que está por trás do canal de comunicação.” Sob esta perspectiva, é 

possível afirmar que o editorial é um texto menos informativo que opinativo. 

Logo o editorial parte de um fato ou assunto e tece a sua opinião acerca do 

mesmo. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que 

aconteceu; para isso, se valem de depoimentos, pesquisas e dados estatísticos. 

(...) 

https://aprendereagir.wordpress.com/2013/05/11/genero-textual-editorial/ 
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Um editorial é uma obra opinativa escrita por um jornalista experiente ou um 

redator de um jornal, revista ou outro documento escrito sobre um tema da atualidade. 

Editoriais são feitos para refletir a opinião ou o ponto de vista geral do periódico. Na 

Austrália e nos Estados Unidos, os jornais como The New York Times e The Boston 

Globe, tem editoriais classificados com o título de “opinião”. Editoriais ilustrados podem 

aparecer na forma de cartoons, caricaturas ou charges. 

Outrora confinado às páginas de jornais, hoje os editoriais também estão presentes 

em transmissões de rádio, televisão, sites da web e outros meios multimídia. Tipicamente, 

um quadro de editorial avalia quais questões são importantes para seus leitores para 

saber da opinião do jornal, sempre sendo assinadas ou pelos editores do meio, ou pelos 

seus representantes, os colunistas. 

Em um editorial, é importante notar que o autor raramente usa a primeira pessoa 

para que o texto possa assumir seu formato de opinião. As funções do editorial são: 

explicar os fatos e sua importância, contextualizar historicamente, prever situações 

decorrentes do ato, formular juízos e morais, e convocar ações de resposta. 

(...)http://www.infoescola.com/redacao/editorial/ 

Questão: 05 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

Não há o que contestar na questão. O “os” além de artigo e pronome pessoal, pode também 
exercer a função de pronome demonstrativo, conforme descrevo abaixo: 
  

Os pronomes pessoais o, a, os e as funcionam como pronomes demonstrativos quando forem 
equivalentes a aquele, aquela e aquilo. Vejamos os exemplos:   Jamais aceitarei o que eles 
propuseram na reunião. (aquilo que)   Os que chegara... - Veja mais em  
 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/pronomes-demonstrativos-este-esse-aquele---e-
outros.htm?cmpid 
 

- O (a, os, as) são pronomes demonstrativos quando se referem 
à aquele (s), aquela (s), aquilo, isso. 

 
Recuso o que eles falam. (aquilo) 
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http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-demonstrativos.htm 
 
São também pronomes demonstrativos 

- o, a, os, as, quando equivalem a isto, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas; 

Ex: Imagino o que ela já sofreu. (=aquilo) 

CEREJA, William Roberto. Português: Linguagens: volume 2: ensino médio / William Roberto 
Cereja, Thereza Cochar Magalhães. – 5. ed. – São Paulo: Atual, 2005. 

ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa: prefácio de 
Serafim da Silva Neto. – 45ª ed. – Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 

http://www.infoescola.com/portugues/pronome-demonstrativo/ 

 
Questão: 06 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 

Questão: 11 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa:  
 

 A questão esta correta. As duas alternativas citadas nas opções de respostas foram extraídas da 
Portaria 2048/GM Art. 2º 


