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RESPOSTA REMANESCENTES DOS RECURSOS DAS PROVAS DO CONCURSO DO CRATO

PROVAS APLICADAS DIA 04 DE JULHO - MANHÃ
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS
ANALISTA DE GESTÃO
QUESTÃO: 44
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE. A questão foi baseada no tema “Noções sobre Gestão Pública”, presente no edital.
“Direito Administrativo é o ramo do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa e que
abrange entes, órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela Administração Pública na consecução do interesse público”.
(NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 6).
Celso Antônio Bandeira de Mello expõem, tais poderes são poderes-deveres, ou seja, poderes subordinados ou instrumentais aos
deveres estatais de satisfação dos interesses públicos ou da coletividade. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 71).
QUESTÃO: 58
RESULTADO: RECURSO ACEITO.
PROCEDENTE. Questão foi baseada na citação de Faleiros, que diz:
Faleiros (2005) destaca que existem diferentes tipos de conflitos:
- Conflito latente: é aquele conflito que não é declarado e não há, mesmo por parte dos elementos envolvidos, uma clara
consciência de sua existência. Eventualmente, não necessitam ser trabalhados.
- Conflitos percebidos: os elementos envolvidos percebem, racionalmente, a existência do conflito, embora não ocorra ainda a
manifestação aberta do mesmo.
- Conflito sentido: consiste naquele que já atinge ambas as partes, e em que existe a emoção e forma consciente.
- Conflito manifesto: trata-se daquele conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na
dinâmica da organização.
O participante apresentou uma citação de Chiavenato que apresenta argumentos também relacionados ao objetivo da questão.
Por existir autores que apresentam pensamentos similares nos conceitos de conflito latente e conflito percebido o recurso torna-se
procedente. QUESTÃO NULA.
ENGENHEIRO MECÂNICO
QUESTÃO: 31
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. É uma questão de Leitura de Paquímetro onde temos que observar a escala fixa e o nônio: Temos a seguinte
leitura:
Escala em milímetro e nônio com 20 divisões;
Lembre-se 1 mm / 20 = 0,05 mm
7,3 cm = 73,00 mm → escala fixa
0,65 mm → nônio → são 13 traços de 0,05 logo temos = 13*0,05 = 0,65 portanto temos:
73+0,65 mm = 73,65 mm → total (leitura final)
QUESTÃO: 33
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. As plainas são tipificadas como: plaina limadora ou limatriz, plaina de mesa ou horizontal plaina vertical ou
escatelador (MACORIM, 1986, p.177). Sobre as características Macorim (1986) descreve a plaina limadora como “De todos os
tipos de plainas este é o menor e o mais rápido. Tem no lado externo de seu corpo uma caixa de velocidades, contendo várias
engrenagens, para aumentar ou diminuir as rotações da engrenagem motora, que aciona os avanços do cabeçote ou torpedo”
(MACORIM, 1986, p.177). Portanto, as informações contidas na questão, estão em consonância com o conteúdo do programa e
referenciada na literatura. (REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: MACORIM, U. A; Manual do Mecânico, Editora Tecnoprint, Rio
de Janeiro, 1986.).
QUESTÃO: 36
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão é interpretativa e versa sobre a manutenção preventiva. O item 2.8.7 p.7 NBR 5462 define a
manutenção preventiva como:” Manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos,
destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item” (NBR 5462). A afirmativa da
questão deixa clara a troca ou substituição de um rolamento em situação de defeito por uso além do período recomendado o que
descumpre o seguinte termo citado: “intervalo predeterminado” contido na Norma NBR 5462 se trata de procedimento de
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manutenção corretiva. O teste de estanqueidade, previsto na NR-13, para vasos de pressão, trata-se de um procedimento de
manutenção preventiva.
QUESTÃO: 37
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Mudança da resposta dessa questão, que terá de ser modificada para a letra “A” e não D como divulgado
inicialmente, embora os cálculos de percentuais referem-se à ferrita pró-eutetóide.
QUESTÃO: 38
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. A análise é feita em cima da linha A1 do diagrama Fe-C, temperatura de 727°C. É um aço, por definição, com
0,2% de C. Houve um erro de digitação na proposição II em relação aos percentuais de ferrita e perlita; o correto é 76% e 24%,
respectivamente.
RESULTADO: a resposta dessa questão terá que ser modificada para a letra “A”, e não B como divulgado inicialmente.

QUESTÃO: 40
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTEÇ. A resposta está correta (letra A), pois no ponto x = 6m, temos um momento fletor máximo de 1200 N.m,
conforme o gráfico mostrado abaixo. Note que quando o cortante for nulo, o fletor será máximo (M= 1200 N.m)

QUESTÃO: 42
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. O candidato tem razão em relação a questão, realmente para ser calculado a potência faz-se necessário ter a
𝑇.𝑛
rotação 𝑃𝑜𝑡 =
onde n = rotação em rpm. Para obtermos a resposta correta a rotação seria (n =225 rpm), portanto
9,5493

QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 43
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A interpretação da questão faz parte da prova.
Embora a área A não tenha sido definida no texto, sabe-se das deduções da equação de plano inclinado na Resistência dos
Materiais que existe duas áreas distintas, a área do plano inclinado (S) e a área da seção transversal (A=a*b). A resposta da
questão é dada em função de A, bastaria substituir a área a*b por A, e chegaríamos à resposta letra C. Na questão é mencionado o
plano AB, pois o A de área da dedução não deve ser confundido com o plano (AB). A interpretação da questão faz parte da prova.
QUESTÃO: 47
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Falta a indicação da hélice do sem-fim, o que impossibilita verificar o sentido de rotação da saída na engrenagem
9. QUESTÃO NULA.

QUESTÃO: 49
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. É uma questão interpretativa, sem a necessidade de aplicação de fórmulas. O quesito afirma: “O rotor é um
órgão rotatório com o formato de disco o qual possui pás. Ao ser acionado, o rotor exerce sobre o líquido forças de inércia e do
tipo μv que lhe imprimem aceleração.”
QUESTÃO: 51
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
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IMPROCEDENTE. O tema está contido no programa do concurso. O conhecimento teórico do assunto permite ao candidato
perceber, que apenas uma das alternativas é a correta, não tendo como ser solicitado a indicação da alternativa falsa, já que todas
são falsas e apenas uma é a verdadeira.
QUESTÃO: 56
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Conhecimento básico de interpretação de desenho técnico. As vistas ortográficas constituem representações
da peça, frontal e superior, em perspectiva no 1° diedro. A interpretação faz parte da prova. IMPROCEDE o recurso.
QUESTÃO: 57
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Houve um erro de digitação na proposição II que afirma “o refrigerante R2 consome maior energia e possui
menor COP que R1;” O R2 realmente consome maior energia calculado pelo calor retirado pela diferença de entalpia dos pontos 1
e 4, mas possui maior COP que R1 e não menor como afirma a proposição. A proposição II para ser verdadeira teria que dizer “o
refrigerante R2 consome maior energia e possui MAIOR COP que R1”.
RESULTADO: a resposta dessa questão terá que ser modificada para a letra D, e não E como divulgado inicialmente.

QUESTÃO: 49
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE.
QUESTÃO: 49
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE.
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL (TOPOGRAFIA E ESTRADAS)
QUESTÃO: 38
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Alternativa correta letra C. Modelo geoidal permite que a superfície terrestre seja representada por uma
superfície fictícia definida pelo prolongamento do nível máximo dos mares (NMM) por sobre os continentes.

PROVAS APLICADAS DIA 04 DE JULHO - TARDE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS
MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA
QUESTÃO: 44
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. É uma questão interpretativa, embora a violência contra a mulher seja um fato. A Portaria 2446, textualmente
não faz menção textual ao Combate à violência contra a mulher, sendo esta uma inferência do candidato. O assunto de que trata o
recurso é tema central de legislação penal específica, Lei Federal 11.340/2006.
QUESTÃO: 57
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
IMPROCEDENTE. É uma questão interpretativa:
Em momento algum o item I afirmou ser:
A INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL É ESSENCIAL PARA DIFERENCIAR TRICOMONÍASE DE OUTRA IST.
Mas que:”A investigação laboratorial é essencial no DIAGNÓSTICO (grifo nosso) da patogenia(…)”
Afastando assim, outros métodos diagnósticos como ultrassonografia, radiologia, biópsia excisional/incisional, endoscopia,
laparoscopia, toracoscopia etc.
MÉDICO AUDITOR
QUESTÃO: 35
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Multa não constitui pena disciplinar.
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QUESTÃO: 42
RESULTADO: RECURSO ACEITO, PROVIDO
PROCEDENTE. QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 43
RESULTADO: RECURSO ACEITO, PROVIDO
PROCEDENTE. QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 54
RESULTADO: RECURSO ACEITO, PROVIDO
PROCEDENTE. QUESTÃO NULA.
QUESTÃO: 58
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A atividade de auditoria médica caracteriza‐se como ato privativo de médico.
MÉDICO ESPECIALISTA
QUESTÃO: 33
RESULTADO: MUDANÇA DE GABARITO (ONDE SE LÊ: GABARITO D), LEIA-SE E) NDA
PROCEDENTE. A resposta oferecida na alternativa d) como correta encontra-se errada, asim como as alternativas a), b) e c),
restando, por eliminação, como gabarito o proposto na alternativa e) NDA – Nenhuma das anteriores.
QUESTÃO: 35
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Por oferecer margem à interpretação dúbia, fica a questão ANULADA, pois não se sabe de qual artéria
subclávia (lateralidade – esquerda/direita) se faz menção no último quesito. A esquerda emerge diretamente arco aórtico enquanto
que a direita emerge do tronco braquicefálico.
QUESTÃO: 36
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Conhecimento previsto em dois tópicos do edital: Conhecimentos básicos de Medicina Clínica e
Insuficiência respiratória aguda
QUESTÃO: 37
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. Em função de incorreção topográfica fica a questão NULA. No gabarito preliminar foi dito que havia “Estenose
da artéria pulmonar”, quando há, Estenose da valva pulmonar, conforme vasta literatura. Resta a questão, portanto, sem opção
correta, ANULADA.
QUESTÃO: 38
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. O último quesito afirma quanto à MIC (concentração inibitória mínima), as cepas de pneumococos, não
relacionadas à meningite, são classificadas em resistentes, resistência ou sensibilidade intermediária e sensíveis, quando MIC for
> 8µg/mL, até 4µg/mL e até 2µg/mL, respectivamente - como item verdadeiro, quando se trata de afirmação falsa, ficando a
questão sem gabarito – Questão ANULADA.
QUESTÃO: 39
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão é interpretativa. Reconhecer que existem as formas cutâneas e sub-cutâneas não exclui a
possibilidade de haver outra forma, não se trata de afirmação retritiva.
QUESTÃO: 40
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. Trata-se de questão interpretativa, dentre as quais deve o candidato optar uma das 5 condutas propostas nos
cenários propostos, nas assertivas. Considera-se, portanto, a adequabilidade da situação de PCR, nos passos do atendimento em
Suporte Básico de Vida são representados pelo “CABD” primário, onde: C - Circulação: promover compressões no tórax do
paciente.
QUESTÃO: 43
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
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IMPROCEDENTE. O texto de embasamento de recurso e sugestão da sequencia correta: F,F,V,F,F,F, não guarda nenhuma relação
com a 43ª questão. Não versa sobre artéria subclávia ou quaisquer de seus ramos.
QUESTÃO: 46
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. O conteúdo exigido para responder à questão está previsto em quatro tópicos elencados no conteúdo
programático, a saber:
Parto prematuro | hipertensão na gravidez | Conhecimentos básicos de Medicina Clínica |
Insuficiência respiratória aguda
QUESTÃO: 58
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A tricomoníase, por si só, além da secreção, edema na região da vagina e no colo do útero pode causar pontos
hemorrágicos. É comum ainda que haja o acometimento do trato genital superior, lesionando o epitélio da mucosa da tuba uterina
e, em alguns casos, causando a infertilidade como complicação rara.
PSICÓLOGO
QUESTÃO: 34
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão refere-se ao momento presente (“podemos”, verbo do tempo presente), à atualidade, e em nenhum
momento do enunciado evoca a história da saúde mental, portanto não pode ser justificada com a referência de Foucault, o que
torna o fundamento do recurso improcedente.
Segue referência que traz importantes reflexões sobre a temática na contemporaneidade:
Serpa, O. (2003). Indivíduo, organismo e doença: a atualidade de "o normal e o patológico" de Georges Canguilhem. Psicologia
Clínica, 15(1),121-135.
QUESTÃO: 40
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. A questão teve um erro de digitação em uma das alternativas, o que deveria ter sido digitado como “Prazer e
Habilidade”, foi digitado como “Prazer e Realidade”, o que anula a questão. No entanto, a opção E pode ser considerada como
resposta correta, sendo improcedente a justificativa apresentada pelo candidato para invalidação de tal alternativa. QUESTÃO
NULA.
Segue a referência publicada em Revista Científica:
KNAPP, Paulo; BECK, Aaron T. Fundamentos, modelos conceituais, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva. Rev. Bras.
Psiquiatr., São Paulo, v. 30, supl. 2, p. s54-s64, 2008. Doi: 10.1590/S1516-44462008000600002.
QUESTÃO: 48
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. O contexto da questão chama atenção para os aspectos necessários a serem observados pelo psicólogo ao
atuar na educação básica. Valorizar os professores como principais agentes do processo educacional nas suas atividades de
intervenção é uma recomendação do CREPOP.
O termo agente é usado no sentido de agente mediador, em corroboração com todos os teóricos e referências apontados pelo
candidato, sendo que a alternativa não afirma em nenhum trecho que os professores são os únicos agentes, e nem que há
passividade no processo ensino-aprendizagem. Pelo contrário, ao mediar, os professores favorecem as condições e instrumentais
para que os alunos construam o seu processo de aprendizagem.
O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) é uma iniciativa do Sistema Conselhos de
Psicologia (CFP e CRPs), criado em 2006 para promover a qualificação da atuação profissional de psicólogas/os que atuam nas
diversas políticas públicas.
Além de um papel técnico, o CREPOP tem um importante papel ético e político. Ético no que tange a qualificação profissional,
orientando um fazer alinhado com a garantia de direitos e a transformação de vidas. Político por se tratar de um espaço que
demarca as contribuições da Psicologia para o campo das políticas públicas, voltadas para transformação social.
VIDE: Documento CREPOP: Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) na Educação Básica [2019]. Disponível em:
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