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PARECER 001/2018 – CEV – DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA 

GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CEARÁ 

 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri – URCA, com fundamento no 
subitem 15.1, alínea “c”, do EDITAL nº. 003/2018-PMA, torna público o julgamento dos recursos. 

 

 
NÍVEL SUPERIOR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

MÉDICO VETERINÁRIO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 
 

QUESTÃO 22: 
ID DO RECURSO: 762, 1341  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A falta de uma letra não confunde ou inviabiliza a questão, visto que esta alternativa “C” está errada desde o início 
de seu enunciado. Anular a questão. 
 
QUESTÃO 23: 
ID DO RECURSO: 441, 1325 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Ductos mesonéfricos originam as vias genitais masculinas, já os paramesonéfricos originam as vias genitais 
femininas, degenerando, portanto, durante o desenvolvimento do macho. São estruturas totalmente distintas. 
Além do formato da questão ser totalmente diferente, V ou F, e alternativa correta, há diferenças cruciais nas 
alternativas, o que muda totalmente o sentido destas. 
 
QUESTÃO 32: 
ID DO RECURSO: 446, 585 e 751 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Anular questão. 
 
QUESTÃO 49: 
ID DO RECURSO: 460, 980 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Houve um erro de digitação no gabarito, a alternativa correta da questão é letra “A”; I e II estão corretas. Errata do 
gabarito. 
 
QUESTÃO 53: 
ID DO RECURSO: 640, 400 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Houve um erro de digitação no gabarito, a alternativa correta da questão é letra “E”. Errata do gabarito 
 
QUESTÃO 54: 
ID DO RECURSO: 899, 651 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Houve um erro de digitação no gabarito, a alternativa correta da questão é letra “D”. Errata do gabarito 
 
QUESTÃO 56: 
ID DO RECURSO: 587, 658 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Cisticercose se constrói através do consumo de ovos. Teníase se constrói através da ingestão de cisticercos. Ver 
ciclo etiológico do parasita. 
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QUESTÃO 59: 
ID DO RECURSO: 946 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Anular a questão. 
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ENFERMEIRO PSF – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 

 
 
QUESTÃO 30: 
ID DO RECURSO: 1208 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantido o gabarito (30-D). 
 
QUESTÃO 35: 
ID DO RECURSO: 1049, 1101, 1048 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Por equivoco com a portaria divulgada no Edital. A questão está correta, entretanto no edital divulgado não consta a 
Portaria 2436/2017. 
 
QUESTÃO 36: 
ID DO RECURSO: 1208 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantido o gabarito (36-C). 
 
QUESTÃO 38: 
ID DO RECURSO: 420 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantido o gabarito (38-E). Conforme Manual de IST do Ministério da Saúde. No item “D” diz que os surtos podem 
ser encurtados e esta afirmação é incorreta. 
 
QUESTÃO 40: 
ID DO RECURSO: 810, 428, 1208 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantido (40-C) a idade máxima para iniciar a vacina contra Rotavírus é 3m e 15 dias.  A criança de 4 meses vai 
iniciar esquema. Portanto, deve-se aproveitar a oportunidade. Conforme p. 47 do Manual de Vacinação do MS. 
 
QUESTÃO 41: 
ID DO RECURSO: 1208, 823, 423 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Não apresenta opção correta. Questão nula. 
 
QUESTÃO 46: 
ID DO RECURSO: 565 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantido o gabarito. Conforme o projeto qualifica APSUS a PAS=160-179 e/ou PAD=100-109mmHg sem ou com até 
2 FR e sem DM, LOA e CCA já caracteriza o médio risco. 
 
QUESTÃO 47: 
ID DO RECURSO: 440 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantém o gabarito (47-B). Resposta conforme o projeto Qualifica APSUS Ceará (2015) página 29. 
 
QUESTÃO 49: 
ID DO RECURSO: 1343 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Confirmado o gabarito, posto que “o contato íntimo e prolongado” se refere a pessoas do antes e sem tratamento e 
por meio das vias aéreas. (Ver o contexto) que neste caso se relaciona a contato íntimo, próximo. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 437 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A questão não apresenta opção correta. 
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QUESTÃO 51: 
ID DO RECURSO: 823 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A opção correta é o item “A” conforme Manual do MS. 
 
QUESTÃO 53: 
ID DO RECURSO: 1107 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Mantido o gabarito. A única opção que apresenta os itens corretos referentes aos sinais de alarme na dengue está 
no item C (Manual do MS, Brasil, 2016) (53-C). 
 
QUESTÃO 56: 
ID DO RECURSO: 605 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Assunto não previsto no Edital. Questão nula. 
 
QUESTÃO 60: 
ID DO RECURSO: 608, 1036, 1037 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Embora a questão esteja correta, realmente a PNPIC não consta no Edital divulgado. Questão nula. 
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ENGENHEIRO CIVIL – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 

 
 

QUESTÃO 33: 
ID DO RECURSO: 702 e 1043 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Somente o aço corresponde a 60% do custo, tornando a alternativa “I” incorreta. Assim, a sequência é: F-F-V-V-F 
(item “E”). Corrigir o gabarito. 
 
QUESTÃO 35: 
ID DO RECURSO: 1424 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Questões referentes à insalubridade são retiradas da norma regulamentadora 15 (NR-15), além das consolidações 
das leis de trabalho (CLT), de acordo com seus textos bases. Assim, corre-se o risco de surgir questões que 
contenham textos parecidos, uma vez que foram retirados da mesma referência teórica, por fim, a questão não tem 
problemas quanto ao gabarito (item “E”). 
 
QUESTÃO 38: 
ID DO RECURSO: 1238 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Tirante, pontalete, montante ou pendural são termos sinônimos entre si, alguns mais conhecidos que outros em 
determinada regiões. Se em uma determinada fonte não contém o termo em questão não quer dizer que o termo 
está incorreto. Ademais, o item “C” é o único que indica todos os elementos corretamente. 
 
QUESTÃO 40: 
ID DO RECURSO: 1423 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
As fontes de pesquisa são normas técnicas e livros de autores conceituados, correndo risco de questões de outros 
concursos terem textos semelhantes. Ademais, a estrutura do telhado realmente se divide em estrutura de apoio e 
trama (linha, caibro e ripa), ou seja, apresenta alternativa correta (item “D). 
 
QUESTÃO 41: 
ID DO RECURSO: 1532, 1054, 1102, 717, 1432 e 1425,  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
As figuras, conforme constam na prova impressa, não permitem uma análise completa das estruturas. Até mesmo a 
prova disponibilizada em PDF contém as figuras incompletas, à exceção da figura 4, que pode ser classificada 
como hiperestática (item “E”). Anulação da questão 
 
QUESTÃO 42: 
ID DO RECURSO: 311, 1546 e 1427 
RESULTADO: RECURSO ACEITO  
Analisando o vão AB como se B tivesse engastamento perfeito, temos M = -(P*a*b)/2*(2*a+b)/l² 
Para a=b  Mb = - (3PL)/16 
Ra + Rb + Rc = 2P 
Ra = Rc 
Ra*L – P*L/2 = - (3*P*L)/16 
Ra = (5P)/16 ; Rb = (11P)/8 ; Rc = (5P)/16 
Não consta esta resposta entre as alternativas “nula”. 
 
QUESTÃO 46: 
ID DO RECURSO: 331 e 1431  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
Tensões de tração e compressão estão entre as principais propriedades do concreto. No Edital Está especificado: 
“Materiais de construção civil – características e propriedades dos principais materiais de construção civil – 
concreto”. Conhecer e calcular tais elementos fazem parte das atribuições do engenheiro civil. 
 
QUESTÃO 47: 
ID DO RECURSO: 1265 
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RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
De acordo com o gabarito a resposta da questão 47 realmente é a alternativa “B” e não a “E” como afirma o 
candidato. 
 
QUESTÃO 48: 
ID DO RECURSO: 390 e 367 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
Os aços CA se referem de uma forma geral ao CA-50, CA-60 e CA-25 (pouco utilizado). A nomeação 25, 50 e 60 
refere-se a tensão de escoamento. Opção correta: alternativa “A”. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 308 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
No Edital consta “materiais de construção civil – características e propriedades dos principais materiais de 
construção civil – concreto”. Através do conhecimento dessas características e propriedades é possível calcular as 
dimensões da seção da viga. 
 
QUESTÃO 51: 
ID DO RECURSO: 1547 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O PEI refere-se somente ao desgaste por abrasão superficial, não sendo suficiente para inferir o desempenho do 
revestimento cerâmico. De acordo com a classificação do PEI, quanto maior seu valor, maior a resistência ao 
desgaste. Opção a ser escolhida: alternativa “B”. 
 
QUESTÃO 54: 
ID DO RECURSO: 1548 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
Item “A”: na implantação do canteiro deve ser considerado as interferências da obra no entorno e vizinhança, e não 
o contrário;  
Item “B”: não deve ser dimensionado de acordo com o numero total em todas as fases da obra; mais proporcional a 
cada fase da obra; 
Item “C”: não deve ser dimensionado de acordo com a quantidade total de material; não vai ser estocado todo de 
uma vez. Alt. “D”. 
 
QUESTÃO 58: 
ID DO RECURSO: 418 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  
De acordo com NBR 5410: 2004 para um condutor neutro é utilizado um fio na cor azul clara (item 6.1.5.3.1), verde 
ou verde-amarelo para o condutor de proteção (item 6.1.5.3.2). Para o condutor fase pode ser utilizada qualquer 
cor, exceto aquelas já aplicadas nos condutores, neutro, proteção e terra/PEN. Item correto: alternativa “C”.  
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ASSISTENTE SOCIAL – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 

 
 
QUESTÃO 21: 
ID DO RECURSO: 623 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Assuntos referentes a entrevista estão implícitos no próprio código de ética que regulamenta a profissão uma vez 
que ao se apresentar a justiça para realização de uma demanda poderá se utilizar de várias técnicas para 
conclusão de laudo ou mesmo depoimento. Logo, esse profissional é livre para definir os métodos e técnicas diante 
de um estudo sem que infrinja as diretrizes dispostas no código. 
 
QUESTÃO 22: 
ID DO RECURSO: 672 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A questão possui duas alternativas corretas. Questão nula. 
 
QUESTÃO 29: 
ID DO RECURSO: 693 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O código de ética de 1993, se materializou a partir de posicionamentos que não pautaram a profissão até então. 
Dessa forma o candidato tinha que ter o conhecimento do código de 1993 constante no edital conseguiria 
responder a questão correta uma vez que esse código apresenta considerações sobre ampliações e conquistas 
profissionais impressas anteriormente. 
 
QUESTÃO 34: 
ID DO RECURSO: 701 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A pesquisa está implícita em conteúdos descrita no edital (código de ética 1993) bem como nos deveres do 
Assistente Social enquanto profissional que se utiliza desta técnica para compreensão da realidade. 
 
QUESTÃO 36: 
ID DO RECURSO: 633, 811, 1186, 741 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
O conteúdo não se encontra disposto no edital. Questão nula. 
 
QUESTÃO 42: 
ID DO RECURSO: 1549, 623 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Para resolver a questão o candidato deveria ter atentado ao enunciado da questão, uma vez que se trata de um 
estudo de caso solicitado pelo juiz e cabe ao profissional que foi demandado no estudo (Assistente Social) após 
realização do estudo social emitir um documento que possa subsidiar a ação do juiz. 
 
QUESTÃO 43: 
ID DO RECURSO: 1550, 623 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O comando da questão pede análise das alternativas na sequência correta de baixo para cima, estando correta a 
assertiva A. 
 
QUESTÃO 45: 
ID DO RECURSO: 757, 623 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Para responder a questão o candidato precisaria ter conhecimento dos conteúdos: serviço social e políticas sociais. 
Questão social e demandas profissionais, uma vez que o projeto neoliberal produz mudanças no direcionamento e 
na execução das políticas sociais que afetam sobre maneira as expressões da questão social. Logo, vale 
considerar que serviço social e políticas sociais, questão social e demandas profissionais são conteúdos descritos 
no edital. A assertiva III está incorreta uma vez que a política neoliberal trás consequências para o aumento da 
desigualdade e não para a mitigação, como está descrito na assertiva. 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA 

 
 

 
 
QUESTÃO 46: 
ID DO RECURSO: 633 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O conteúdo encontra-se implícito no estatuto da pessoa com deficiência, uma vez que o candidato tenha 
conhecimento da necessidade de inclusão nas políticas para as pessoas com deficiência. 
 
QUESTÃO 47: 
ID DO RECURSO: 803, 623 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A alternativa D se encontra correta uma vez que diz que não será exigida a comprovação de escolaridade. O 
conteúdo não se encontra definido no edital. Questão nula. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 623, 1197, 670 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
As assertivas repetidas não implicam no resultado correto da questão, uma vez que a alternativa correta está na 
letra C (V-V-F-V). As assertivas dispostas na questão C e E se apresentam descritas diferentes na questão, onde 
(C=V-V-F-V) e (E=V-V-V-V). Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 
 
QUESTÃO 56: 
ID DO RECURSO: 821 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Para responder a questão o candidato precisaria ter conhecimento dos conteúdos: serviço social e políticas sócias, 
questão social e demandas profissionais ambos descritos no edital. É válido considerar que o projeto neoliberal 
produz mudanças no direcionamento e na execução das políticas sociais que afetam sobre maneira as expressões 
da questão social. 
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NUTRICIONISTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 
 
 
QUESTÃO 21: 
ID DO RECURSO: 1017 e 1320 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
No gabarito enviado de acordo com a questão 21 a resposta correta é a letra “E” (tecidos elásticos) 

 

QUESTÃO 22: 
ID DO RECURSO: 1086 
RESULTADO: RECURSO  ACEITO 
Por erro de digitação no enunciado da questão seria (Vida do Lactante e não Lactante). Questão nula. 
 
QUESTÃO 25: 
ID DO RECURSO: 1020 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
De acordo com o manual básico para planejamento e projeto de restaurantes e cozinhas industriais -1996- Antonio 
Romão Silva Filho, a ordem correta é a letra “B”, pois só se pode esterilizar após descascar e limpar. 
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ODONTÓLOGO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 
 
 
QUESTÃO 22: 
ID DO RECURSO: 399  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Segundo a Lei 8080/1990, Art. 17, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
 I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); 
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; 
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 
a) de vigilância epidemiológica; 
b) de vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; e 
d) de saúde do trabalhador; 
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 
saúde humana; 
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; 
VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho; 
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para 
a saúde; 
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 
referência estadual e regional; 
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que 
permaneçam em sua organização administrativa; 
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde; 
XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade 
para produtos e substâncias de consumo humano; 
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 
XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 
unidade federada. 

 
QUESTÃO 25: 
ID DO RECURSO: 1191, 1316 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A biossegurança é fundamental para todos os atendimentos clínicos, protegendo tanto a equipe de saúde quanto 
pacientes, e seu conhecimento é básico e de extrema importância para todos os profissionais de saúde . A ausên-
cia de ineditismo nas questões ora recorrida, caso haja, não traz consigo a existência da fraude. O certame fora 
feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, a princípio, não há como concluir 
que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de fraude.  Além do mais, 
o fato das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do nível de capacidade dos candidatos, 
pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que conhecessem, para solucioná -la é neces-

sário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 

QUESTÃO 26: 
ID DO RECURSO: 1330, 1375 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Considerando que o referido acidente ocorreu em via pública, que o socorro será prestado por uma pessoa leiga 
sem recursos ou materiais, longe de um consultório conforme o descrito na questão, o gabarito oficial contempla a 
resposta correta para o caso. 
 
QUESTÃO 28: 
ID DO RECURSO: 466, 748, 759, 955, 1089, 1338 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O bochecho fluoretado tem a grande vantagem de ser de baixo custo e de fácil aplicação, permitindo seu uso em 
comunidades carentes, escolas, e outros locais não sendo necessária a supervisão do Cirurgião-dentista durante 
sua aplicação. O ato de bochechar ajuda na difusão do flúor por toda a cavidade oral, e o efeito residual do mesmo 
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garante a sua efetividade, mesmo em superfícies com placa. 
O Flúor acidulado, que é o CORRETAMENTE INDICADO para aplicação com moldeiras, não necessita de profilaxia 
prévia, uma vez que o seu ph ácido aumenta a disponibilidade de ácido fluorídrico para penetração bacteriana, 
além de reduzir a fermentação bacteriana. 
GABARITO OFICIAL MANTIDO. 
 
QUESTÃO 29: 
ID DO RECURSO: 1146, 1200  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A candidíase pseudomembranosa aguda é uma condição sistêmica com manifestações bucais importantes de 
importância para o clínico no exercício de sua profissão. A ausência de ineditismo nas questões ora recorrida, 
caso haja, não traz consigo a existência da fraude.  
O certame fora feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, a princípio, não 
há como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de 
fraude. Além do mais, o fato das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do nível de 
capacidade dos candidatos, pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que 
conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 
 
QUESTÃO 31:  
ID DO RECURSO: 1093, 1166  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
RECURSO SEM FUNDAMENTO. A questão é clara em perguntar quais medicamentos SÃO antagônicos. O próprio 
candidato afirma, em seu recurso, que o Cloranfenicol não tem interação medicamentosa com a tetraciclina, 
portanto a letra D, sugerida pelo candidato como correta, não pode ser considerada como resposta ao quesito em 
questão. 

 
QUESTÃO 32: 
ID DO RECURSO: 506, 1099, 1112, 1174, 1176, 1345  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A associação de fármacos irá, em casos específicos, aumentar a toxicidade em virtude da condição sistêmica do 
paciente, mesmo tendo como sua indicação a intenção de diminuir toxicidade. No caso do quesito correto, ele diz 
claramente  que o uso só é indicada na situação descrita. O Cirurgião-dentista deve ter conhecimento sobre a ação 
dos fármacos, suas indicações e efeitos colaterais. 
A alternativa D (GABARITO OFICIAL) indica claramente a situação clínica onde o uso simultâneo de agentes anti-
microbianos é indicado.  A alternativa A diz que os antimicrobianos devem ser administrados PREFERENCIAL-
MENTE por via oral. No entanto, a via de administração depende do tipo do fármaco, da condição sistêmica do 
paciente, da necessidade da velocidade de atuação do fármaco, dentre outros. A prescrição correta dos fármacos e 
seus efeitos colaterais são de suma importância para a prática clínica do Cirurgião-dentista. A ausência de inedi-
tismo nas questões ora recorrida, caso haja, não traz consigo a existência da fraude. O certame fora feito com 
lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, a princípio, não há como concluir que a 
existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de fraude. Além do mais, o fato 
das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do nível de capacidade dos candidatos, pois não 
pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que conhecessem, para solucioná-la é necessário es-

tudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 

QUESTÃO 33: 
ID DO RECURSO: 1511  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A referida questão trata do diagnóstico clínico da cárie dentária, o principio fundamental do exercício da 
dentistica restauradora. A ausência de ineditismo nas questões ora recorrida, caso haja, não traz consigo a 
existência da fraude. O certame fora feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela 
qual, a princípio, não há como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar 
a ocorrência de fraude. Além do mais, o fato das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do 
nível de capacidade dos candidatos, pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que 

conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a 
questão. 
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QUESTÃO 36:  
ID DO RECURSO: 1199, 1241, 1262, 1354 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A polpa necrosada não reage ao frio, mas reage dolorosamente ao calor s se houver comprometimento dos tecidos, 
como descrito na afirmativa contestada. Os testes pulpares são necessários ao Cirurgião-dentista no diagnóstico de 
anormalidades pulpares, sendo uma ferramenta imprescindível à todo clínico, e por este motivo A ausência de 
ineditismo nas questões ora recorrida, caso haja, não traz consigo a existência da fraude. O certame fora feito 
com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, a princípio, não há como concluir que 
a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de fraude. Além do mais, o 
fato das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do nível de capacidade dos candidatos, pois 
não pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que conhecessem, para solucioná-la é necessário 

estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 
 
QUESTÃO 38: 
ID DO RECURSO: 765  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Gabarito oficial CORRETO. 
 
QUESTÃO 40:  
ID DO RECURSO: 1286, 1023, 1216, 1237 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A proteção do complexo dentino-pulpar é essencial para que qualquer cirurgião-dentista realize corretamente uma 
restauração, seja ela de amálgama ou resina. A ausência de ineditismo nas questões ora recorrida não traz 
consigo a existência da fraude. O certame fora feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, 
razão pela qual, a princípio, não há como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova 
possa significar a ocorrência de fraude. Além do mais, o fato das questões não serem inéditas não compromete o 
aferimento do nível de capacidade dos candidatos, pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e 
mesmo que conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a 
questão. 
 
QUESTÃO 41:  
ID DO RECURSO: 1033, 1140, 1260, 1189, 1190, 1233, 1260 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A limpeza da cavidade tem influencia direta no sucesso no  restauração, seja ela de amálgama ou resina, sendo um 
conhecimento básico de um Cirurgião-dentista no exercício de sua profissão. A ausência de ineditismo nas ques-
tões ora recorrida, caso haja, não traz consigo a existência da fraude. O certame fora feito com lisura e sigilo 
necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, a princípio, não há como concluir que a existência de 
questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de fraude.  Além do mais, o fato das questões 
não serem inéditas não compromete o aferimento do nível de capacidade dos candidatos, pois não pode presu-
mir que todos conheciam a questão, e mesmo que conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. 

Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 

QUESTÃO 42: 
ID DO RECURSO: 388  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A referida questão fala sobre os passos FUNDAMENTAIS que devam ser seguidos. A técnica fundamental para 
restaurações com resinas compostas segue a sequencia REMOÇÃO DE CÁRIE, PREPARO DA CAVIDADE, 
LIMPEZA DA CAVIDADE, CONDICIONAMENTO ÁCIDO, APLICAÇÃO DE ADESIVO DENTINÁRIO, 
RESTAURAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, conforme o gabarito oficial 
 
QUESTÃO 43: 
ID DO RECURSO: 769, 641, 1188, 1203, 1256, 1371  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Após a escultura da restauração procede-se à brunidura, pois esta proporciona uma superfície mais lisa, reduz a 
porosidade nas margens, reduz a infiltração marginal, reduz o conteúdo de mercúrio nas margens, reduz a infiltra-
ção marginal e reduz a emissão de vapores de mercúrio residual e aumenta a dureza nas margens. A brunidura 
deverá ser realizada com brunidores que melhor se adaptem à anatomia da face oclusal em movimentos efetuados 
no sentido da restauração para a margem. A questão refere-se à escultura em amálgama, um dos procedimentos 
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mais básicos do exercício do ofício do Cirurgião-dentista. A ausência de ineditismo nas questões ora recorrida não 
traz consigo a existência da fraude. O certame fora feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da pro-
va, razão pela qual, a princípio, não há como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova 
possa significar a ocorrência de fraude. Além do mais, o fato das questões não serem inéditas não compromete o 
aferimento do nível de capacidade dos candidatos, pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e 

mesmo que conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão 
anula a questão. 

QUESTÃO 45: 
ID DO RECURSO: 1454, 1459, 1460  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A referida questão abrange a definição do tratamento restaurador atraumático, definição esta que deve ser 
conhecida por todos os cirurgiões-dentistas, principalmente os que se propõem ã trabalhar no Sistema Público de 
Saúde. A ausência de ineditismo nas questões ora recorrida, caso haja, não traz consigo a existência da fraude. 
O certame fora feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, a princípio, não 
há como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a ocorrência de 
fraude. Além do mais, o fato das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do nível de 
capacidade dos candidatos, pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que 

conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a 
questão. 
 
QUESTÃO 48: 
ID DO RECURSO: 773, 1495  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Aumento da resistência da estrutura dentária NÃO é uma das características do Ionômero de Vidro. O Cimento de 
Ionômero de Vidro não funciona como reforço de estrutura dentária em si, mas como base de reforço da 
restauração. 
 
QUESTÃO 49: 
ID DO RECURSO: 1519  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
As indicações para o uso de selantes são 
- superfícies de fossas e fissuras que se apresentem estreitas, onde a sonda penetre e prenda; 
-indivíduos que já sofreram experiência de cáries oclusais, mas que não apresentam muitas lesões proximais; 
- dentes recém-erupcionados, especialmente molares, deverão receber o selante, pois sabe-se que o período de 2 
a 3 anos após a erupção é o de maior vulnerabilidade à cárie oclusal. 
 
QUESTÃO 50: 
ID DO RECURSO: 940, 1204, 1279  
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A referida questão trata da anatomia do periodonto, conhecimento básico e indispensável para qualquer Cirurgião-
dentista. Mesmo que haja ausência de ineditismo ou coincidência na questão ora recorrida não traz consigo a 
existência da fraude. O certame fora feito com lisura e sigilo necessário sobre o conteúdo da prova, razão pela qual, 
a princípio, não há como concluir que a existência de questões já utilizadas em outra prova possa significar a 
ocorrência de fraude. Além do mais, o fato das questões não serem inéditas não compromete o aferimento do nível 
de capacidade dos candidatos, pois não pode presumir que todos conheciam a questão, e mesmo que 
conhecessem, para solucioná-la é necessário estudo prévio. Mesmo assim, esta comissão anula a questão. 
 
QUESTÃO 52: 
ID DO RECURSO: 465, 558, 777, 1137, 1231, 1266, 1404, 1465, 1475 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
O termo PERIODONTITE JUVENIL LICALIZADA foi substituido pelo termo PERIODONTITE AGRESSIVA.  
Correção do gabarito letra “B” 
 
QUESTÃO 53: 
ID DO RECURSO: 781, 1295  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
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A adequação do meio inicia-se com a profilaxia para remoção de placa e orientação do paciente sobre a sua 
higiene oral, além de antibioticoterapia em virtude dos focos de infecção presentes.  Apenas com o controle 
químico-mecânico da placa e dos focos de infecção pode-se iniciar a terapia de raspagem do mesmo. 
 
QUESTÃO 55: 
ID DO RECURSO: 931  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
RECURSO SEM FUNDAMENTO. O gabarito oficial é a conduta correta para o caso descrito 
 
QUESTÃO 57: 
ID DO RECURSO: 773  
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Gabarito oficial CORRETO 
 
QUESTÃO 58: 
ID DO RECURSO: 298, 845, 412, 422, 465, 1382 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Sendo 7,0 mg/kg a dose máxima de Lidocaína com vasoconstritor, a quantidade de tubetes para uma criança com 
20kg seria de 140mg (3,88 tubetes). Sendo assim, deve-se utilizar a quantidade mais próxima abaixo à dose 
máxima, correspondendo assim à 128mg ou 3,5 tubetes. 
REFERÊNCIA: MALAMED, S.F. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Cap 4. p. 55 
Correção do gabarito oficial letra “C” 
 
QUESTÃO 59: 
ID DO RECURSO: 846, 1175, 1209, 1349 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A justificativa do candidato não invalida o gabarito oficial. Em nenhum das outras alternativas se descreve o quadro 
que caracterize um tipo de alveolite. A definição de alveolite descrita pelo próprio candidato valida o gabarito oficial. 
Alveolite caracteriza-se pela desintegração parcial ou total do coágulo. O item C refere-se à presença de coágulo, 
estando portanto incorreto. 
 
QUESTÃO 60: 
ID DO RECURSO: 785, 890, 1212, 1290 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O enunciado da referida questão diz que a comunicação se deu durante a exodontia do elemento 16 de um 
paciente adulto. Portanto, resultando numa abertura grande, onde o fechamento com retalho é indicado, inclusive 
no próprio recurso do candidato 
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MÉDICO PSF – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 
 
 
QUESTÃO 29: 
ID DO RECURSO: 1393, 662 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
A silicose, normalmente é assintomática no início, apresenta com avanço da doença quadro de dispneia aos 
esforços e artemia. Nas fases avançadas causa insuficiência respiratória por bronquite crônica (doença pulmonar 
obstrutiva crônica). Anulação da questão 
 
QUESTÃO 41: 
ID DO RECURSO: 1373 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão mostra duas informações importantes para pensarmos em sarampo:  
1) Koplik (sinal patognomônico da doença) 
2) A idade de 9 meses do paciente, que é anterior a época preconizada para a primeira vacina contra sarampo 
(paciente não vacinado). 
 
QUESTÃO 46: 
ID DO RECURSO: 1509 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A recomendação é de que seja feita apenas uma dose de vacina BCG logo após o nascimento. A vacina BCG, 
apesar de apresentar vírus atenuados, pode ser feita nos recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV. 
 
QUESTÃO 49: 
ID DO RECURSO: 669, 1213, 1214 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Todas as opções fazem parte de proteção do muco intestinal. Porém a questão solicita qual o fator tem ação 
bactericida e anti-inflamatória, no caso lipozina. O fator bífido é uma glico proteína que aumenta a acidez das fezes, 
que dificulta a reprodução de alguns enteropatógenos. 
 
QUESTÃO 52: 
ID DO RECURSO: 1340 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A questão solicita o fator de maior impacto. Sabemos que a redução do consumo de sal, diminuição de peso, 
moderação de álcool e interrupção do tabagismo são medidas importantes no controle pressórico. Entretanto, 
estima-se que a perda de 5% do peso possa levar a redução de até 30% da pressão arterial, muito mais do que 
qualquer outra intervenção. 
 
QUESTÃO 53: 
ID DO RECURSO: 1312 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
A gota normalmente reconhecida como uma contra indicação ao uso de diuréticos tiazídicos visto que tais drogas 
aumentam a reabsorção tubular de ácido úrico, elevando seu nível sérico. 
 
QUESTÃO 55: 
ID DO RECURSO: 1301 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
O DM tipo 2 é igual a síndrome metabólica, onde há aumento dos triglicerídeos e diminuição do colesterol bom 
(HDL). 
 
QUESTÃO 56: 
ID DO RECURSO: 1263 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
1º - A questão se refere a insulina NPH e não a insulina NEH (conforme escrito no recurso) 
2º - A duração efetiva da insulina NPH é de 10 a 18 horas, tempo este que se encontra no intervalo 16 a 24 horas 
(letra C). 
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QUESTÃO 58: 
ID DO RECURSO: 673, 839, 972, 1292, 1359 
RESULTADO: RECURSO ACEITO 
Erro de digitação. Questão nula. 
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ENFERMEIRO POLICLÍNICA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 21 A 60 

 
 
QUESTÃO 22: 
ID DO RECURSO: 742 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 
Sem fundamentação teórica e científica. 
 
QUESTÃO 25: 
ID DO RECURSO: 668  
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
A ausência da letra ao final da frase não compromete a interpretação. 
 
QUESTÃO 25: 
ID DO RECURSO: 1094  
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
Justificativa apresentada sem consistência. 
 
QUESTÃO 29: 
ID DO RECURSO: 1418 e 1417 
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
Sem fundamentação teórica e científica. 
 
QUESTÃO 29: 
ID DO RECURSO: 1187  
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
Fundamentação teórica e científica insuficiente. 
 
QUESTÃO 35: 
ID DO RECURSO: 1236 
RESULTADO: RECURSO  ACEITO 
Fundamentação teórica e científica apresentada torna o item  “A” verdadeiro. 
 
QUESTÃO 35: 
ID DO RECURSO: 1313 
RESULTADO: RECURSO  ACEITO 
Questão apresenta dois itens correto. Questão nula. 
 
 
QUESTÃO 36: 
ID DO RECURSO: 1409  
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
Por convenção matemática, resultados acima de 0,5 arrendonda-se para próxima casa decimal e abaixo para casa 
decimal anterior. 
 
QUESTÃO 44: 
ID DO RECURSO: 1058 e 1494 
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
Sem fundamentação teórica e científica. 
 
QUESTÃO 44: 
ID DO RECURSO: 1407  
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
Ausência de fundamentação científica, mantendo-se o item “A” como gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48: 
ID DO RECURSO: 971  
RESULTADO: RECURSO NÃO  ACEITO 
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Sem fundamentação científica que justifique o recurso. 
 
QUESTÃO 60: 
ID DO RECURSO: 679, 1066, 1135 e 1313 
RESULTADO: RECURSO  ACEITO 
Erro de formatação na questão. Questão nula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


