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RECURSOS DAS PROVAS DO CONCURSO DO CRATO 

 

PROVAS APLICADAS DIA 04 DE JULHO TARDE 

 

 

COMUM A TODOS OS CARGOS 

 

 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO  

IMPROCEDENTE. A questão propõe identificar, a partir da expressão “o que mais dói”, o estabelecimento de uma atitude 

valorativa, que hierarquiza duas ordens de acontecimentos, além de interpretar corretamente o caráter inconformado da voz 

poética. Mantido o gabarito. 

 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Trata-se de identificar a forma clássica do soneto (dois quartetos e dois tercetos, também chamada de soneto 

italiano). O reconhecimento desta estrutura, que é um poema de forma fixa, e seu confronto com a variedade de alternativas 

permite a aferição de um conhecimento das relações discursivas que condicionam a compreensão e interpretação de um texto. 

Mantido o gabarito. 

 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão requer que seja identificado o substantivo após o artigo e o adjetivo após o substantivo, indicando-

se o seu processo de formação. Mantido o gabarito. 

 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A última reforma ortográfica estabeleceu que são acentuados os ditongos abertos terminados em "éi", "éu", 

"ói" em palavras monossílabas e oxítonas, mas os ditongos abertos em palavras paroxítonas NÃO são acentuados. Dói é uma 

palavra monossílaba. Mantido o gabarito. 

 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Trata-se de identificar a alternativa que contém o objeto direto. O núcleo do objeto direto não é tratado como 

função sintática, mas como elemento que participa do termo. Gabarito mantido.  

 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Não estando anteposta, a oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio (somente cantando isso, 

na alternativa A) não é separada por vírgula.  

 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As palavras bosque e mata são empregadas, na alternativa D, sem a presença de determinantes, de modo que 

não pode haver contração de preposição e artigo definido. Soma-se a isto que bosque é substantivo masculino. Gabarito mantido. 

 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Todas as alternativas indicam pares que se opõem, mas somente a alternativa D mantém a ordem respectiva a 

praciano e roceiro.  

 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Há um desvio de pontuação na alternativa A (pela ausência de ponto final após sede e antes de lá); de 

regência, na alternativa B (despertou-lhe em lugar de despertou-o); de regência, na alternativa D (constitui-se de em lugar de 

constitui-se em)e na alternativa E (pelo emprego de através em lugar de por meio de). Gabarito mantido. 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Números reais está no edital. Fração encontra-se no conjunto dos números racionais, o qual consta no edital. 

 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Infelizmente o raciocínio não está correto. 

 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O gabarito oficial está correto. Note que  36-9=27 mas colocou 25. 

 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A negação de uma proposição lógica do tipo P ^ Q é ~P v ~Q.  Infelizmente não percebeu que no âmbito dos 

números reais quando um número não é irracional ele é racional. O assunto conjunto dos números complexos não consta no edital. 

Logo, o gabarito oficial está correto. 

 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO: 21  

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A questão pede para assinalar a alternativa CORRETA e a alternativa apontada pelo gabarito não está correta. 

QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A alternativa apontada como errada no recurso protocolado (E- No Microsoft Word a combinação das teclas 

Ctrl + L permite a localização de palavras ou fragmentos de texto) está correta, a combinação das teclas Ctrl + F localiza 

texto/fragmentos de textos em navegadores web e outros problemas mas não no programa especificado na alternativa. Outro 

recurso afirma que a combinação de Ctrl + L alinha o texto à esquerda, no entanto o atalho para alinhar o texto à esquerda é Ctrl + 

Q, Outro recurso afirma que Ctrl + B tem função de deixar o texto em negrito mas o atalho para deixar o texto em negrito é Ctrl + 

N. Vale lembrar que estamos em um país onde a língua oficial é o português e portanto, mesmo não sendo especificado que o do 

aplicativo, os candidatos devem considerar o idioma oficial do país. O recurso nº 6832 apresenta como justificativa para anulação 

da questão a afirmação de que Google Docs não contempla criação de planilhas tentando associar ao aplicativo Documents, que 

pertence ao pacote do Google Docs, que também pode ser chamado de Google Workspace e, possui ferramentas para edição texto, 

planilhas, apresentações e outros. 

 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O recurso protocolado afirma que a combinação das teclas Ctrl + Shift + N, no Windows 10 “cria uma página 

anônima”, na verdade esta combinação de teclas abre uma página com “navegação anônima” no navegador da web e não no 

Windows Explorer, que é o programa especificado na questão e, seja no Windows 7 ou 10, reconhece a combinação das teclas 

Ctrl + Shift + N para criação de pastas. 

 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A argumentação apresentada no embasamento apresentado pelo candidato que protocolou o recurso contradiz 

a defesa da alternativa “A”, apontada como a correta pelo candidato, uma vez que ela afirma: “O termo dado é conceituado como 

elemento de informação” e portanto um elemento de informação não pode ser considerado um conjunto de informações. Em 

outros recursos protocolados para a mesma questão são embasados com conceitos que não apresentam prova de que a afirmativa 

apontada como correta seja errada. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO:  26 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE: A caracterização da organização política descrita está de acordo com o período histórico correspondente. 

RECOMENDAÇÃO: Mudança do Gabarito – Alternativa correta “C”. 
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QUESTÃO:  27 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE: A alternativa não atribuiu destaque para os principais biomas. QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO:  28 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: A alternativa indica uma concentração na RMF, não exclui as demais. 

 

QUESTÃO:  29 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE:  As localizações dos Geossítios estão indicadas corretamente.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS 

 

ÁREA: SERVIÇO SOCIAL (ORIENTADOR SOCIAL / ASSISTENTE SOCIAL) 

 

QUESTÃO: 32:  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. Os termos citados: “rapidamente e menor tempo possível” indicam a não morosidade de atendimento das 

necessidades dos usuários, posto que não dificulta o entendimento da questão.   

 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Questão versa sobre a garantia de direitos dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, contudo, refere-se 

erroneamente ao dispositivo de lei. QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A Lei de Regulamentação da Profissão (CFESS, Lei nº 8.662,1993) ampara os dispositivos do Código de 

Ética da Assistência Social, o que torna a questão válida por ser apenas um complemento da frase que compõe o item “B” da 

questão, que teve como base a citada lei. Portanto, o item “B” não apresenta nenhuma inverdade relacionada a regulamentação da 

profissão.  

 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. O gestor social é parte integrante do Serviço Social. Por se constituir objeto do Serviço Social, o profissional 

como gestor planeja, administra e avalia numa perspectiva descentralizada e participativa. Portanto, o gestor social está submetido 

aos aportes teóricos e metodológicos da profissão. 

 

QUESTÃO: 36  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A questão versava sobre qual sequência de quesitos estava correta e trazia as opções da forma requerida.  

 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. “O estudo das políticas sociais, na área de Serviço Social, vem ampliando sua relevância na medida em que 

estas têm-se constituído como estratégias fundamentais de enfrentamento das manifestações da questão social na sociedade 

capitalista atual” (Maria Cristina Piana). Portanto, a sociedade capitalista atual constitui-se locus de ação dos profissionais do 

serviço social.  

 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. O conhecimento em Serviço Social ultrapassa concepções atreladas apenas atividades técnicas ou empíricas, 

o “todo” faz referência a todas as dimensões: ético-política, teórico metodológica e investigativa de forma articulada.  

 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. O enunciado da questão pede conhecimentos do Código de Ética que, por sua vez, tem como base de 

fundamentação elementos que compõem à Lei de Regulamentação da Profissão (Nº 8.662/93). 

 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  
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IMPROCEDENTE. A única alternativa que não coaduna com a Lei Nº 8.742/1993 de fato é a alternativa “B”. A simples 

substituição de palavras na alternativa “A” não alterou o sentido do texto.  

 

QUESTÃO: 50. 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A questão exige o quesito que melhor expõe o conteúdo da lei. Desta feita, diante da análise de todos os itens, 

a única alternativa que descreve a lei é o quesito “C”. As demais alternativas trazem assertivas expressamente contrárias a lei 

8.069/1990. 

 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO:  RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A mencionada lei não inviabiliza a compreensão da questão quando relacionada as 

alternativas apresentadas. 

 
QUESTÃO: 52 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A resolução da questão direciona-se aos conhecimentos sobre a mediação de conflitos sociojurídicos, 

realizada por terceiro imparcial. Desta feita, requer expressamente que seja assinalado o quesito que traz alternativas equivocadas 

em relação ao seu tema. Assim, a única alternativa que se opõe direta e claramente aos preceitos da mediação de conflitos 

sociojurídicos é a alternativa “E”. A alternativa “C”, apesar de trazer informação sobre a mediação enquanto instrumentalidade 

não se opõe diretamente ao cerne da questão. 

 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A dimensão teológica não se enquadra nos princípios teóricos que embasam a constituição dos conhecimentos 

do Serviço Social na atualidade. 

 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. O Serviço Social possui uma práxis que vai além do ajustamento psicológico, pois a ênfase recai no 

“ajustamento e ajuda psicossocial”. 

 

QUESTÃO: 56 

RESULTADO: RECURSO ACEITO.  

PROCEDENTE. Questão trata dos fundamentos metodológicos do Serviço Social e traz duas alternativas corretas, quais sejam: 

alternativa “B” e “C”. QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO: RECURSO ACEITO.  

PROCEDENTE. Trocar o gabarito para letra B, visto que de fato a mediação tem como objeto o “ser social”, por ser um processo 

que retrata a intervenção profissional do Assistente Social na prática social. 

 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.  

IMPROCEDENTE. A resolução da questão se dá pelo conhecimento dos instrumentos direitos de intervenção, quais sejam: 

Acolhimento social, Entrevista, Acompanhamento social, Visita, Atendimento social, Reunião, Dinâmicas em grupo, Trabalho em 

grupo.  A única alternativa correta é a letra “D”, conforme gabarito. Todas as demais alternativas trazem algum tipo de 

intervenção indireta.  

 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A questão dispõe de dois quesitos iguais, ambos corretos. QUESTÃO NULA 

 

 

EDUCADOR FÍSICO 

 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Segundo recurso ao qual questiona a veracidade da informação apresentada na opção C, opção correta, 

questiona o enunciado da opção I (A aterosclerose é desencadeada por lesão endotelial e ativação do sistema imunológico 

causando o acometimento dos vasos elásticos e musculares do médio e grande calibre, com foco nas áreas portadoras de um 
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maior fluxo, por meio do acúmulo de colesterol, ocasionando o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico 

(AVE)), destacando que a arterosclerose não acomete tecido muscular.  

É importante destacar que a estrutura dos vasos, de uma maneira geral,  constituem-se de túnica íntima (células endoteliais; lâmina 

elástica), de túnica média (células musculares lisas), túnica adventícia (tecido conjuntivo) e Vasa vasorum. Com isso, fica claro 

que ao tratar de [...] vasos elásticos e musculares [...] está sendo direcionado para a estrutura dos vasos sanguíneos e não para o 

tecido musculo esquelético como interpretado pelo o candidato em seu recurso. Assim, mantendo-se como CORRETA a opção C 

“I e II estão corretas” e invalidade as demais opções.  

Referência: HALL, John Edward. Tratado de Fisiologia Médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Conforme recurso apresentado pelo candidato quanto a questão 50, ao apontar que no gabarito consta como 

opção correta alternativa “C” (I, III e V), encontra improcedente, sendo que no gabarito disponibilizado pela CEV 

(http://cev.urca.br/cev/concursos/concurso-crato/pdf/provas-04-07-Tarde/GABARITO_PRELIMINAR_DIA_04_TARDE.pdf ) a 

alternativa correta é a alternativa “E” (II e V).  

 

 

ENFERMEIRO 

 

QUESTÃO: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Questão coerente com as evidências atuais. 

 

FARMACÊUTICO 

 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O medicamento genérico, definido por lei, devem ter o mesmo princípio ativo, mesma 

dosagem/concentração, forma terapêutica do medicamento de referência e testes de bioequivalência e biodisponibilidade 

aprovados, sendo assim possível a variação de adjuvantes. 

 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. De acordo com RDC ANVISA nº 171, de 17 de junho de 2002 a liberação controlada à base de 

OXICODONA, contendo não mais que 40 miligramas dessa substância, por unidade posológica, passam a ser comercializadas 

com RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL em 2 (duas) vias. E pela interpretação da questão o fato ocorre para fornecimento de 

medicação para tratamento domiciliar, o impede a dispensação de formas injetáveis. 

 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A maior seletividade da inibição da COX2 pela nimesulida torna o resultado anti-inflamatório mais acentuado 

pois a COX2 é induzida por processo inflamatório, e a COX1 é constitutiva. 

 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. De acordo com RDC nº357, de 24 de março de 2020, a letra E passa ser correta. Ocorrendo mudança no gabarito 

para E. 

 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A fase de pré-comercialização são testes clínicos realizados antes da comercialização. 

 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O item II, é observado na fase de desenvolvimento e não pela farmacovigilância, pois não a notificação para 

efeitos já previstos. 

 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Apenas erro de digitação, mas não prejudicou a interpretação da pergunta, já que o entendimento era 

desenvolvimento de medicamentos. 
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QUESTÃO: 48 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O magnésio tem sua menor absorção com a utilização de antiácidos, pelo aumento do pH gástrico, mesmo 

efeito que é produzido pelo omeprazol. 

 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão trata de absorção e não de metabolismo. Não há registro de interferência deste tipo de medicamento 

na absorção da substância em questão. 

 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As alternativas A e B não estão corretas pela espera do aumento ou diminuição de dose de um dos 

medicamentos e não pela comunicação com o prescritor. 

 

QUESTÃO: 52 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Apenas erro de digitação, que não alterou o entendimento. 

 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A quantidade de tiramina oriunda da dieta não irá resultar em aumento súbito da pressão, e sim tintomas mais 

leves como urticária. 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE.  QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE.  Alteração de gabarito letra A. 

 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. 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 conclu ir 

que a existência de questões onde partes já foram 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.  

 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  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 conclu ir 

que a existência de questões onde partes já foram 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.  

 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A resolução da questão se dá pelas informações falsas contidas em DUAS alternativas. Portanto, QUESTÃO 

NULA 
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QUESTÃO: 48 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE.  Alteração de gabarito para letra C 

 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE.  Alteração de gabarito letra A 

 

QUESTÃO: 60 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As informações contidas na sentença “I” da questão estão relacionadas às AFECÇÕES que LEVAM à SDFP 

e não às que CARACTERIZAM A PRÓPRIA SDFP. Questão elaborada com base em evidências científicas atuais. 

 

 

FONOAUDIÓLOGO 

 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Improcedente: No caso apresentado na questão não há evidências de deficiência intelectual, transtorno mental, deficiência auditiva 

ou déficits neuromusculares, porém foi identificado um transtorno neurogênico idiopático.  Trata-se de uma apraxia de fala. 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Improcedente: a questão solicita a característica em que se pode chegar ao diagnóstico da limitação dos movimentos da língua 

causadas pelo frênulo lingual nos recém-nascidos e não solicita demandas cirúrgicas.  

 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Improcedente: o foco da questão é como se constituem os diagnósticos fonoaudiológicos em Motricidade Orofacial. A solicitante 

está equivocada ao não considerar os distúrbios da deglutição como diagnóstico da área.  

 

QUESTÃO: 44 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: A questão se refere às posturas consideradas efetivas na redução da aspiração de diferentes grupos de 

pacientes adultos com disfagia neurogênica. Portanto, a indicação correta é cabeça ou queixo para baixo, quando há escape pré-

maturo de alimento e demora do desencadeamento da deglutição. 

 

QUESTÃO: 50 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: para uma protetização mais eficaz em pacientes pediátricos, a primeira opção de escolha é o tipo 

retroauricular, sendo o implante coclear indicado para casos de reduzido desempenho auditivo. 

 

QUESTÃO: 54 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: Trata-se de uma questão de interpretação, que enuncia não somente  um quadro de fenda glótica, mas um 

caso clínico. Portanto, técnicas de empuxo agravariam a qualidade vocal de um paciente que está sob tensão glótica.  

 

 

MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

AGUARDANDO PARECERES DOS RECURSOS 

 

MÉDICO AUDITOR 

 

AGUARDANDO PARECERESDOS RECURSOS 

 

 

MÉDICO ESPECIALISTA 

 

AGUARDANDO PARECERESDOS RECURSOS 
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NUTRICIONISTA 

 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão está relacionada com medicações usadas tambem em doenças. 

 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  A questão se dá com fundamentos bibliográficos e identifica a faixa etária comum com a sindrome. 

 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  A questão pede única alternativa que não condiz com resultados das prostaglandinas efeitos e transformações 

segundo bibliografias. 

 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão relaciona bem todas as opções e solicita única totalmente não soluvel.baseada nas referncias 

bibliográficas. 

 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão esta relacionada está baseada nas referencias bibliográficas tendo a doença fibrose cística como 

necessidades ajustadas de acordo com a recomendação bibliográfica. 

 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O numero da questão e do contexto solicitado estão incoerentes do solicitante. 

 

QUESTÃO: 41 

RESULTADO:  RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. As referencias bibliográficas utilizadas na questão estão com embasamentos   científicos. 

 

QUESTÃO: 42 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão esta correta de acordo com as referencias bibliográficas em dietéticas e não é utilizado sites para 

referencias nem formulações das questões. 

 

QUESTÃO: 43 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão esta correta de acordo com as referencias bibliográficas em dietéticas e não é utilizado sites para 

referencias nem formulações das questões em provas de concursos. 

 

QUESTÃO: 44 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão refere-se digestão e absorção e pede a alternativa incorreta por isso segundo autores bibliograficos 

a alternativa b é incorreta. 

 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão relaciona locais de melhor absorção de nutrientes e não relata partes de divisão do aparelho 

confrome bibliografia e fisiologia dos nutrientes nas refencias bibliograficas. 

 

QUESTÃO: 46 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão se da pelo conhecimento cientifico   e bibliografico o qual relata co-fator e interação tendo apenas 

a resposta correta niacina. 

 

QUESTÃO: 47 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão procede com as referencia bibliograficas entre as alternativas observar cada item individualmente. 
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QUESTÃO: 48 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A Questão procede com as referencia bibliograficas. 

 

QUESTÃO: 49 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão procede com as referencia bibliograficas   e embasamento cientifico apresenta a relação de 

funcionamento e nutrientes dos alimentos. 

 

QUESTÃO: 51 

RESULTADO: RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão com caracteristicas interpretativa de embasamento bibliográfico (cientificos) refere apenas a carne 

de sol. 

 

QUESTÃO: 53 

RESULTADO:  RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  A questão apresenta alternativas com caracteristicas individualizadas com referencias bibliograficas. 

 

QUESTÃO: 55 

RESULTADO:  RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  A questão procede com as   referencias bibliograficas e relata   apenas   identificar a alternativa incorreta. 

onde as demais alternativas estão dentro do contexo enunciado na pergunta 

 

QUESTÃO: 57 

RESULTADO:  RECURSO   NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  A questão apresenta embasamento cientifico e bibliográfico e está    bem identificada e coerente com a 

resposta apresentada 

 

QUESTÃO: 58 

RESULTADO:  RECURSO    ACEITO 

PROCEDENTE.  A questão apresenta falha na digitação faltou escrita de oleo de olivia. QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO: 59 

RESULTADO:  RECURSO    ACEITO 

PROCEDENTE.  A questão apresenta erro na digitação são bacterias intestinais. QUESTÃO NULA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

TERAPEUTA EDUCACIONAL 

 

QUESTÃO: 45 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Houve equívoco na digitação da palavra “EXCETO”, pois a ausência dela permitiria a resolução correta da 

questão. QUESTÃO NULA. 
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