PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS/MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Recursos - Divulgação do Gabarito Preliminar
RECURSO

ABERTO

INSCRIÇÃO

1874

11/09/2018
20:14

7210

1878

1875

12/09/2018
13:35

11/09/2018
23:01

7240

5130

NOME

SITUAÇÃO

QUESTÃO

CLEISON JOSÉ DE SOUZA

IMPROCED
ENTE

1

DANIELE DA SILVA DIAS

JULIANA MONTEIRO DE ANDRADE

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

25

32

DISCIPLINA

DETALHES

RESPOSTA

PORTUGUÊS

-

INDEFERIDO:O candidato não
menciona qual o objeto do recurso, o
que impossibilita a análise.

CONHECIMENTOS
GERAIS

Ante ao exposto, solicitamos anulação desta questão.
Excelentíssima Banca Examinadora, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento,
solicitar a revisão da questão referida haja em vista que, tanto as alternativas A) indígenas
quanto a B) africanos apontam esses povo como disseminadores da cultura brasileira, o que está
correto, mas também como colonizadores o que tornaria as alternativa incorretas juntamente com
a opção C) Russos, apontada como correta no gabarito preliminar.
Ao recorrer a textos sobre o tema observei nestes que indígenas e africanos não são
considerados agentes colonizadores de nosso país conforme apontado nos trechos seguintes:
“Entretanto, no processo de colonização do Brasil os portugueses não estavam sozinhos. Aqui,
tiveram que se relacionar com os indígenas, que já encontraram habitando a terra, e também
com os africanos que os próprios portugueses trouxeram para a lavoura da cana e para o
processo produtivo do engenho.” (fonte:
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Carmelindo_Rodrigues_da_Silva_artigo
.pdf).
“Embora os portugueses tenham chegado ao Brasil em 1500, o processo de colonização do
nosso país teve início somente em 1530. Nestes trinta primeiros anos, os portugueses enviaram
para as terras brasileiras algumas expedições com objetivos de reconhecimento territorial e
construção de feitorais para a exploração do pau-brasil(...).Neste período também ocorreram os
primeiros contatos com os indígenas que habitavam o território brasileiro. Os portugueses
começaram a usar a mão de obra indígena na exploração do pau-brasil.(...) Vale ressaltar que a
colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração
territorial, uso de mão de obra escrava (indígena e africana), utilização de violência para conter
movimentos sociais e apropriação de terras indígenas.” (fonte:
https://www.historiadobrasil.net/resumos/colonizacao_brasil.htm)
“(...) Entre índios e negros, culturalmente diversos, os portugueses despontam como o agente
colonizador por excelência. Pois foi de Portugal que vieram as instituições oficiais, os valores
dominantes, a iniciativa colonizatória. Houve mesmo quem dissesse que tudo o que se fez no
Brasil foi, em maior ou menor grau, uma adaptação do que existia em Portugal. Exagero puro.
Mas não se pode desconhecer, por mais que se a critique ou desmereça, que a colonização do
Brasil foi obra de Portugal e de portugueses, mesclados aos índios da terra e aos negros
d’África(...).( fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf)
A partir do mencionado podemos concluir que indígenas eram nativos que povoavam o país
antes da chegada dos colonizadores e que africanos foram trazidos pelos colonizadores como
mão de obra escrava. Portanto, ambos não são colonizadores, tonando a questão nula tendo em
vista que apresenta mais de uma alternativa correta.
Diante o exposto , solicito anulação desta questão.

INDEFERIDO: No enunciado da
questão pede ao candidato que:
"Assinale a alternativa incorreta".
Portanto a única alternativa errada é a
alternativa "C", conforme divulgado no
Gabarito. Nota-se que o candidato
deveria assinar a errada e não a
correta.

ESPECÍFICA

A questão queria saber qual o percentual de carboidratos recomendado pela Sociedade
Brasileira de Diabetes para gestantes com diabetes, porém não indicou o ano de referência da
diretriz. Segundo o gabarito preliminar, deu como correto alternativa de letra A, 40 a 45%.
Entretanto, segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, do ano de 2017/2018, mais
recente, página 219, ensina que o percentual de carboidratos indicados para gestantes com
diabetes é de 40% a 55%. Portanto, requer que seja anulada a referida questão, pois em
nenhuma das alternativas contêm a resposta correta, ademais, as alternativas continham 3
respostas compreendidas no referido intervalo indicado pela diretriz. Assim, faz-se necessário
que a questão seja anulada por não conter nenhuma alternativa correta.

DEFERIDO:O valor calórico total
prescrito deve ser individualizado e
conter 40% a 55% de carboidratos, 15
a 20% de proteínas e 30 a 40% de
gorduras (A). Portanto por não haver
alternativa a ser indicada pelo
candidato, anula-se a questão por erro
na formulação.

https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf
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1876

11/09/2018
23:02

5130

JULIANA MONTEIRO DE ANDRADE

DEFERIDO

32

ESPECÍFICA

A questão queria saber qual o percentual de carboidratos recomendado pela Sociedade
Brasileira de Diabetes para gestantes com diabetes, porém não indicou o ano de referência da
diretriz. Segundo o gabarito preliminar, deu como correto alternativa de letra A, 40 a 45%.
Entretanto, segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, do ano de 2017/2018, mais
recente, página 219, ensina que o percentual de carboidratos indicados para gestantes com
diabetes é de 40% a 55%. Portanto, requer que seja anulada a referida questão, pois em
nenhuma das alternativas contêm a resposta correta, ademais, as alternativas continham 3
respostas compreendidas no referido intervalo indicado pela diretriz. Assim, faz-se necessário
que a questão seja anulada por não conter nenhuma alternativa correta.

DEFERIDO:O valor calórico total
prescrito deve ser individualizado e
conter 40% a 55% de carboidratos, 15
a 20% de proteínas e 30 a 40% de
gorduras (A). Portanto por não haver
alternativa a ser indicada pelo
candidato, anula-se a questão por erro
na formulação.

https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf

1877

11/09/2018
23:05

5130

JULIANA MONTEIRO DE ANDRADE

DEFERIDO

28

ESPECÍFICA

A questão queria saber qual das condutas profissionais está em desacordo com o Código de
Ética do Nutricionista. Segundo gabarito preliminar, a resposta correta é a da alternativa de letra
A. Contudo, essa alternativa diz respeito só a indicar a melhor alternativa oferecida no mercado,
enquanto o art. 60, caput, do referido código diz que é vedado ao nutricionista prescrever, indicar,
manifestar preferência ou associar sua imagem intencionalmente para divulgar marcas de
produtos alimentícios entre outros. A alternativa apresentada como correta, diz apenas de indicar
melhor alternativa oferecida no mercado, sem mencionar nada a respeito de marca, como
exemplos indicar pão integral invés de pão branco, leite sem lactose invés de tradicional. Assim,
essa alternativa não estaria contrariando o código de ética do nutricionista.
Além disso, a alternativa de letra C, diz que o nutricionista deve realizar unicamente em consulta
presencial, a avaliação e o diagnóstico nutricional e a respectiva prescrição dietética do indivíduo.
Contudo, o art. 36, caput, do código de ética do nutricionista, diz que é dever do nutricionista
realizar em consulta presencial a avaliação e o diagnóstico nutricional dos indivíduos sob sua
responsabilidade nutricional, sendo silente quanto à prescrição dietética. Portanto, esta
prescrição não precisa ser feita presencialmente conforme assinalado na alternativa C da
questão. Assim, essa seria a alternativa que responderia corretamente o que a questão está
pedindo. Portanto, pede-se que a alteração do gabarito da alternativa A para C, pois ela contem,
a resposta correta da questão.

DEFERIDO &ndash; ANULAÇÃO DA
QUESTÃO:Recurso atende ao
recorrente.Tendo em vista a recente
atualização do Código de Ética do
Nutricionista, a questão deverá ser
anulada pois a questão apresenta
duas alternativas corretas (letras A e
C).

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf
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1879

1868

12/09/2018
15:58

11/09/2018
14:15

910

1310

LEANDRO DE PAULA ESTEVAM

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

11

34

MATEMÁTICA

Boa tarde,a questão nº11,em seu enunciado pede para formar
grupos com a maior quantidade de alunos possível ,sendo que cada um deles seja formado
apenas por meninas ou por meninos.Se é a quantidade maior possível de meninos e meninas no
grupo e não se pode ter meninos e meninas no mesmo grupo,deverá ser 02 grupos,ou seja,um
grupo com as 14 meninas e 01 grupo com os 18 meninos não 16 grupos ,que não condiz com o
que esta pedindo na questão.Obrigado.

INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que a resolução
encontra-se correta, pois as grandezas
a serem comparadas são as
quantidades de alunos (meninos e
meninas), ou seja, ao encontrar o
maior divisor comum entre os dois
grupos temos como resultado o
numero 2. Tal resultado nos dá a
quantidade de alunos por grupo.
Portanto, nesta questão a quantidade
de alunos por grupo é de 02
alunos.Sendo a classe composta por
32 alunos (14+18) temos, portanto 16
grupos com 02 alunos em cada
grupo.A seguir, a sequência de
resolução:D(14) = 1, 2, 7, 14;D(18) = 1,
2, 3, 6, 9, 18;M.d.c. (14, 18) = 2;2
alunos por grupos;14+18 = 32;32/2 =
16 grupos.Fonte:
https://www.somatematica.com.br/fund
am/mdc.php.Souza, Joamir Roberto de
Vontade de saber matemática, 6º ano /
Joamir Roberto de Souza, Patrícia
Rosana Moreno Pataro &ndash; 2ª
Edição &ndash; São Paulo &ndash;
FTD / 2012.Capítulo 05 &ndash;
Múltiplos e Divisores (páginas 100 à
123)

ESPECÍFICA

Sr examidor, a questão que trata das infecções transmitidas ao feto através da placenta , o
gabarito considerou a afirmativa A como correta. Apesar da compreensão inicial estabelecida por
esta banca examinadora requer ponderação , a letra C, contém 04 infecções que podem ser
transmitidas via transplacentária e que pode haver a possibilidade de uma analise sobre esta
afirmativa, pois , a Toxoplasmose infecção esta transmitida pelo toxoplasma gondhi, pode ser
transmitida por 3 vias fecal-oral, carnívora e transplacentária¹, citomegalovirose segundo SBP,
(sociedade brasileira de pediatria) é um infecção transmitida por via transplacentária²Sífilis
segundo o ministério da saúde é adquirida pelo feto por meio da placenta³,4. E a transmissão da
rubéola, segundo ocorre através das vias respiratórias (pelas gotículas de Flugue) por perdigotos,
urina, líquido amniótico e placenta5,6. Sendo assim em a letra c pode ser analisada pela banca
novamente para possivel anulação da questão .
1.Referencias : TOXOPLASMOSE ADQUIRIDA NA GESTAÇÃO E
CONGÊNITA:http://books.scielo.org/id/cdtqr/pdf/mitsuka-9788572166768.pdf
2.http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/Citomegalovirose_neonatal.pdf
3.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf
4. Sífilis congênita e sífilis na gestação. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 42, n. 4, p. 768-772,
Aug. 2008 . Available from . access on 11 Sept. 2018.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102008000400026.
5. Picazo JJ, Urbina AFO. Diagnóstico serológico de la rubéola. Protocolos de diagnostico
serológico clínico: nº 3. [periódico on line]. Disponível em: URL: http://www.innogenetics.com.
Acesso em 23 fev 2003.
6. http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/sindrome-da-rubeola-congenita

DEFERIDO: Recurso procedente: Por
haver duas alternativas na questão "A"
e "C", anula-se por erro na formulação.
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1869

1870

11/09/2018
14:22

11/09/2018
16:03

1310

1310

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

34

39

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

Sr examidor, a questão que trata das infecções transmitidas ao feto através da placenta , o
gabarito considerou a afirmativa A como correta. Apesar da compreensão inicial estabelecida por
esta banca examinadora requer ponderação , a letra C, contém 04 infecções que podem ser
transmitidas via transplacentária e que pode haver a possibilidade de uma analise sobre esta
afirmativa, pois , a Toxoplasmose infecção esta transmitida pelo toxoplasma gondhi, pode ser
transmitida por 3 vias fecal-oral, carnívora e transplacentária¹, citomegalovirose segundo SBP,
(sociedade brasileira de pediatria) é um infecção transmitida por via transplacentária²Sífilis
segundo o ministério da saúde é adquirida pelo feto por meio da placenta³,4. E a transmissão da
rubéola, segundo, picazzo e o portal do ministério da saúde ocorre através das vias respiratórias
(pelas gotículas de Flugue) por perdigotos, urina, líquido amniótico e via placentaria5,6. Diante
do exposto , letra c onde constam estas 04 infecções , pode ser analisada novamente , para
possível anulação.
1.Referencias : TOXOPLASMOSE ADQUIRIDA NA GESTAÇÃO E
CONGÊNITA:http://books.scielo.org/id/cdtqr/pdf/mitsuka-9788572166768.pdf
2.http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/Citomegalovirose_neonatal.pdf
3.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf
4. Sífilis congênita e sífilis na gestação. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 42, n. 4, p. 768-772,
Aug. 2008 . Available from . access on 11 Sept. 2018.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102008000400026.
5. Picazo JJ, Urbina AFO. Diagnóstico serológico de la rubéola. Protocolos de diagnostico
serológico clínico: nº 3. [periódico on line]. Disponível em: URL: http://www.innogenetics.com.
Acesso em 23 fev 2003.
6. http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/sindrome-da-rubeola-congenita

DEFERIDO: Recurso procedente: Por
haver duas alternativas na questão "A"
e "C", anula-se por erro na formulação.

Sr examinador, a questão que trata sobe a transversalidade, o gabarito considerou como certa a
alternativa A, Apesar da compreensão inicial já feita pela banca examinadora , a alternativa que
considera todos itens corretos pode ser analisada, pois a transversalidade é um principio que
perpassa por todas as politicas elaboradas pelo ministério da saúde , e o transversalidade em
sua globalidade permeia o acolhimento e todo processo de cuidar em saúde. A transversalidade
passa colateralmente a todos os processos que envolvem a saude .portanto a transversalidade
permite reconhecer o o outro como legitima e singula necessidade de saúde e comparece e
sustenta as relações .Portanto o item não coloca como um definição de transversalidade ,
possibilitando a possível interpretação deste principio de forma não tão explicita. Portanto a letra
D pode ser analisada ou , um possível anulação da questão.

INDEFERIDO: Após revisão minuciosa
da questão não verificou que se
econtra com alternativa invertida. Vale
ressaltar que no Edital de Concurso
Público (Dos Recursos), todos os
recursos deverão estar
fundamentados, o que não foi efetuado
no presente em análise. (...)"8.6. O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado,
e devidamente fundamentado,
comprovando as alegações com
citações de artigos, de legislação,
itens, páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com
fundamentações circunstanciadas,
conforme supra referenciado.8.6.1. O
candidato deverá ser claro, consistente
e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido".
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1873
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17:24

1310

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

IMPROCED
ENTE

32

ESPECÍFICA

sr examinador, a questão da trata de luxaçã congenita displasica , considera como gabarito a
incorreta letra B, apesar se haver diso analisada a questão pela banca examinadora ,requer a
ponderação de que , A luxação congênita displasica pode apresentar fatores , hereditários(
questões cromossômicas) e mecânicos (Posicionamento intra-uterino inadequado).¹A Luxação
congênita do quadril pode ser associada com alterações nas pressões intra uterinas sofridas pelo
feto . ²O crescimento intrauterino (ciur) restrito , dificulta a movimentação do feto no útero
desencadeando seu mal posicionamento , que pode ser causado pelo baixo peso
pré-gestacional ou pelo peso insuficiente adquirido durante o período gestatório, o que no
pré-natal , é verificado pela relação peso e altura , através do índice de massa corpórea , quadro
este presente no cartão da gestante preconizado pelo ministério da saúde , na atenção a
gestante . Podendo então ser analisado a relação existente entre o Imc baixo como um fator a
ser considerado para luxação congênita de quadril .Diante do exposto peço avaliação para
anulação da questão 32.

1.Dimeglio, A. Orthopedic pediatrique quotidienne. Montpellier : sauramps medical, 1988.

1882

13/09/2018
14:33

1310

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

IMPROCED
ENTE

23

CONHECIMENTOS
GERAIS

Sr examinador , a questão que trata sobre a imigração de venezuelanos para brasil, tem como
gabarito correto letra b , apesar da interpretação previa já feita pela banca, requer poderação,
visto que a imigração dos venezuelanos ocorreu também,em fluxo intenso , para o interior do
estado do Amazonas, sendo este estado também porta de entrada para estes imigrantes , além
do que os estado do amazonas tem como limites fronteiriços o pais da Venezuela .Ambas as
capitais do estado do amazonas e Roraima sofreram impactos com a imigração de
venezuelanos. Uma vez ainda, que noticiários foram publicados em relação a imigração de
venezuelanos para dois estados. Portando a questão não touxe nenhum detalhe que
direcionasse somente ao estado de Roraima. Peço análise da questão pela banca e possível
anulação.
Grata
referecias
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/com-fluxo-migratorio-intenso-imigrantes-venezuelanosvoltam-a-acampar-na-rodoviaria-e-ruas-de-manaus.ghtml

INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que Segundo o
Ministério da Saúde, não há consenso
na literatura sobre a efetividade da
redução de desfechos clínicos com o
rastreamento para displasia evolutiva
do quadril. Mesmo assim, os
protocolos recomendam a sua
realização, pois o diagnóstico precoce
(anterior aos 3 a 6 meses de idade) é
importante na escolha de tratamentos
menos invasivos e com menores riscos
de complicações. Identificam-se três
fatores de risco para luxação congênita
do quadril: gênero feminino, crianças
com história familiar de displasia
congênita do quadril e parto com
apresentação pélvica. Meninos sem
risco ou com história familiar de
subluxação do quadril têm o menor
risco de ter displasia evolutiva do
quadril. Meninas sem risco e meninos
nascidos de apresentação pélvica têm
risco intermediário. Já meninas com
história familiar de subluxação do
quadril e nascidas de apresentação
pélvica têm o mais alto risco para
displasia do quadril.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicac
oes/saude_crianca_crescimento_dese
nvolvimento.pdf
INDEFERIDO:Diante da escalada da
crise naVenezuelaque leva cada vez
mais venezuelanos a cruzarem as
fronteiras rumo ao Brasil em busca de
uma vida melhor, o Governo de Michel
Temerassinou um decreto
reconhecendo a "situação de
vulnerabilidade" em Roraima. O
Estado é a principal porta de entrada
dos imigrantes que fogem da crise de
abastecimento de alimentos, do
colapso dos serviços públicos e de
uma inflação de 700% no país vizinho.
Fonte:https://brasil.elpais.com/brasil/20
18/02/16/politica/1518736071_492585.
html
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1871

1872

1880

11/09/2018
16:05

11/09/2018
16:06

12/09/2018
16:25

6810

6810

1790

MACIEL JUNIOR MARTINS

MACIEL JUNIOR MARTINS

MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

36

36

11

ESPECÍFICA

PEÇO ANULAÇÃO QUESTÃO 36, POIS A MESMA NÃO ESTA DEVIDAMENTE ESCRITA
CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEI. LEVANDO A INTERPRETAÇÃO ERRADA
INDUZINDO A PENSAR QUE A MESMA ESTA INCORRETA “POIS NA LEI 8080/90 DIZ QUE
SÃO ELES UNIÃO, ESTADOS (COM S), MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL”. E CONSTA NA
LETRA C QUE A REGIONALIZAÇÃO POSSIBILITA A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
REGIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRÊS ENTES FEDERADOS (MUNICÍPIOS,
ESTADO E UNIÃO) VISANDO GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO.

INDEFERIDO: O questionamento do
candidato refere-se a alternativa "C",
sendo que a mesma não é a correta a
ser indicada pelo candidato. A
alternativa correta e a alternativa "D",
conforme divulgado no gabarito oficial,
sendo que não há qualquer erro que
leve a anulação ou mudança de
gabarito. Mantém-se o Gabarito.

ESPECÍFICA

PEÇO ANULAÇÃO QUESTÃO 36, POIS A MESMA NÃO ESTA DEVIDAMENTE ESCRITA
CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEI. LEVANDO A INTERPRETAÇÃO ERRADA
INDUZINDO A PENSAR QUE A MESMA ESTA INCORRETA “POIS NA LEI 8080/90 DIZ QUE
SÃO ELES UNIÃO, ESTADOS (COM S), MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL”. E CONSTA NA
LETRA C QUE A REGIONALIZAÇÃO POSSIBILITA A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS
REGIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRÊS ENTES FEDERADOS (MUNICÍPIOS,
ESTADO E UNIÃO) VISANDO GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO.

INDEFERIDO: O questionamento do
candidato refere-se a alternativa "C",
sendo que a mesma não é a correta a
ser indicada pelo candidato. A
alternativa correta e a alternativa "D",
conforme divulgado no gabarito oficial,
sendo que não há qualquer erro que
leve a anulação ou mudança de
gabarito. Mantém-se o Gabarito.

Boa tarde,a questão nº11,sua resposta no gabarito não condiz com o enunciado.Se e para formar
grupos distintos de meninos e meninas,com o maior número possível,não é justificável formar 16
grupos,mas sim 02 grupos.

INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que a resolução
encontra-se correta, pois as grandezas
a serem comparadas são as
quantidades de alunos (meninos e
meninas), ou seja, ao encontrar o
maior divisor comum entre os dois
grupos temos como resultado o
numero 2. Tal resultado nos dá a
quantidade de alunos por grupo.
Portanto, nesta questão a quantidade
de alunos por grupo é de 02
alunos.Sendo a classe composta por
32 alunos (14+18) temos, portanto 16
grupos com 02 alunos em cada
grupo.A seguir, a sequência de
resolução:D(14) = 1, 2, 7, 14;D(18) = 1,
2, 3, 6, 9, 18;M.d.c. (14, 18) = 2;2
alunos por grupos;14+18 = 32;32/2 =
16
grupos.Fonte:https://www.somatematic
a.com.br/fundam/mdc.php.Souza,
Joamir Roberto de Vontade de saber
matemática, 6º ano / Joamir Roberto
de Souza, Patrícia Rosana Moreno
Pataro &ndash; 2ª Edição &ndash; São
Paulo &ndash; FTD / 2012.Capítulo 05
&ndash; Múltiplos e Divisores (páginas
100 à 123)

MATEMÁTICA
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RECURSOS

1865

11/09/2018
13:48

500

PATRÍCIA APARECIDA FURTADO

DEFERIDO

8

PORTUGUÊS

DEFERIDO &ndash; ANULAÇÃO DA
QUESTÃO:Recurso atende ao
Sr examinador: A questão 8 de Português, considerou como assertiva correta a letra D, porém o
recorrente. Não há gabarito correto
verbo é destacado na linha 1 do texto, representa de acordo com as normas gramaticais verbo de
para a questão, tendo em vista que
ligação, não objeto direto como relata a alternativa.Diante desde exposto, solicito reavaliação da
&ldquo;ser&rdquo; e
questão para possível anulação da questão.
&ldquo;estar&rdquo; são verbos de
ligação.Questão anulada.
INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que, a resposta
correta é A, pois, em psicopatologia o
termo querelante indica que o paciente
discute ou briga com o entrevistador
por se sentir ofendido ou prejudicado.
Fonte:https://monitoriapsiq2015.files.w
ordpress.com/2015/02/psicopatologiae-semiologia-dos-transtornos-mentaispaulo-dalgalarrondo.pdf

1866

11/09/2018
13:55

500

PATRÍCIA APARECIDA FURTADO

IMPROCED
ENTE

30

ESPECÍFICA

Sr Examinador: A questão 30, traz como assertiva correta a letra A, porém o termo referido como
correto é utilizado pelos magistrados na área do Direito, e não na enfermagem, induzindo aos
candidatos ao erro da questão.Peço por gentileza reavaliação da questão para uma possível
anulação e alteração do gabarito.

1867

11/09/2018
14:01

500

PATRÍCIA APARECIDA FURTADO

DEFERIDO

34

ESPECÍFICA

Sr Examinador: A questão 34, de acordo com o gabarito traz como assertiva correta alternativa A,
DEFERIDO: Recurso procedente: Por
porém a alternativa C, também está correta.Solicito assim reavaliação da questão, para uma
haver duas alternativas na questão "A"
possível anulação.Considerando que a questão em análise, só pode ter uma alternativa correta, e
e "C", anula-se por erro na formulação.
não duas como descrito na questão.
Senhor (a) Presidente (a) da Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de
Nutricionista.
Solicito à Banca Examinadora a RECONSIDERAÇÃO ou, alternativamente a ANULAÇÃO da
resposta dada à questão objetiva de nº 32 que consta na página de nº 08 do caderno de provas,
pelos motivos e fundamentos nos quais descrevo a seguir:

Questão 32
“Gestantes com diabetes devem receber orientação dietética individualizada, necessária para
alcançar as metas do tratamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o percentual de
carboidratos para composição do valor energético total da dieta recomendado é de:”

1881

13/09/2018
14:23

GABARITO PRELIMINAR – A
5450

SAMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO

DEFERIDO

32

ESPECÍFICA
É possível perceber um erro na alternativa A, pois, de acordo com as Diretrizes (Recomendações
Guidelines)- Consenso Diabetes Gestacional: Atualização 2017, Tópico: Terapêutica não
farmacológica. Página de nº 26. A terapêutica nutricional, relacionada ao percentual de
carboidratos, que deverão compor o valor calórico total da dieta é de 50-55%. Sendo assim, a
alternativa correta, seria letra B.

DEFERIDO:O valor calórico total
prescrito deve ser individualizado e
conter 40% a 55% de carboidratos, 15
a 20% de proteínas e 30 a 40% de
gorduras (A). Portanto por não haver
alternativa a ser indicada pelo
candidato, anula-se a questão por erro
na formulação.

E considerando-se que de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes2017/2018, no capítulo, “Princípios Gerais da Orientação Nutricional no Diabetes Mellitus”,
subtítulo, Aspectos básicos da terapia nutricional, Tópico: Ciclos de vida e situações especiais,
página de nº 91, a recomendação nutricional de carboidratos para gestantes, deve ser de
40-55%.
Portanto, solicito a alteração do gabarito para alternativa B, ou anulação da referida questão.
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RECURSOS

1883

13/09/2018
18:06

4470

SANDRA MARIA PORTES DE CARVALHO

IMPROCED
ENTE

18

CONHECIMENTOS
GERAIS

Foi dada como alternativa correta a alternativa A, porém a alternativa correta da questão é B,
pois a doença que tem mais causa de morte entre os brasileiros é o cancer e não doenças
cerebrovasculares.

INDEFERIDO:Asdoenças
cerebrovascularessão um grupo de
disfunções cerebrais relacionadas com
a doença dosvasos sanguíneosque
fornecemsangueaocérebro.
Ahipertensão arterialé a causa mais
importante que pode causar danos ao
revestimento dos vasos sanguíneos (o
endotélio) expondo o colágeno onde
asplaquetasse juntam para dar início a
um processo de reparação que nem
sempre é completo e perfeito. Com a
hipertensão permanente, as alterações
à estrutura dos vasos sanguíneos
deixando-os mais estreitos, rígidos,
deformados e desiguais, sendo mais
vulneráveis às flutuações dapressão
arterial. Uma queda na pressão arterial
durante o sono pode levar à redução
acentuada do fluxo sanguíneo no
estreitamento dos vasos sanguíneos,
causando umacidente vascular
cerebralde manhã, com um aumento
súbito da pressão arterial, podendo
para além disso provocar uma
hemorragia intracraniana.
Principalmente as pessoas que são
idosas, diabéticas, fumantes ou que
tenham doenças do coração têm um
risco à doença cerebrovascular. Todas
as doenças relacionadas com a
disfunção arterial podem ser
classificadas comodoença
macrovascular. Este é um estudo
simplista pelo qual as artérias estão
bloqueadas pelos depósitos gordos ou
por umcoágulo. Os resultados da
doença cerebrovascular pode incluir
umAVC, ou mesmo por vezes
umacidente vascular cerebral
hemorrágico.Isquemiaou outras
disfunções dos vasos sanguíneos
podem afectar durante um acidente
vascular cerebral. O Acidente Vascular
Cerebral (AVC) é a doença que mais
mata os brasileiros, sendo a principal
causa de incapacidade no mundo.
Aproximadamente 70% das pessoas
não retorna ao trabalho após um AVC
devido às seqüelas e 50% ficam
dependentes de outras pessoas no dia
a sai. Apesar de atingir com mais
frequência indivíduos acima de 60
anos, o AVC pode ocorrer em qualquer
idade, inclusive nas crianças. O AVC
vem crescendo cada vez mais entre os
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RECURSOS
jovens, ocorrendo em 10% de
pacientes com menos de 55 anos e a
Organização Mundial de AVC (World
Stroke Organization) prevê que uma a
cada seis pessoas no mundo terá um
AVC ao longo de sua vida.Fonte:
http://www.sbdcv.org.br/publica_avc.as
p
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RECURSOS

1884

13/09/2018
18:10

4480

SANDRA MARIA PORTES DE CARVALHO

IMPROCED
ENTE

18

CONHECIMENTOS
GERAIS

Foi dada como alternativa correta da questão, a alternativa A, porém a alternativa correta é B,
pois a doença com maior causa de morte entre os brasileiros, é o cancer, e não doenças
cerebrovasculares.

INDEFERIDO:Asdoenças
cerebrovascularessão um grupo de
disfunções cerebrais relacionadas com
a doença dosvasos sanguíneosque
fornecemsangueaocérebro.
Ahipertensão arterialé a causa mais
importante que pode causar danos ao
revestimento dos vasos sanguíneos (o
endotélio) expondo o colágeno onde
asplaquetasse juntam para dar início a
um processo de reparação que nem
sempre é completo e perfeito. Com a
hipertensão permanente, as alterações
à estrutura dos vasos sanguíneos
deixando-os mais estreitos, rígidos,
deformados e desiguais, sendo mais
vulneráveis às flutuações dapressão
arterial. Uma queda na pressão arterial
durante o sono pode levar à redução
acentuada do fluxo sanguíneo no
estreitamento dos vasos sanguíneos,
causando umacidente vascular
cerebralde manhã, com um aumento
súbito da pressão arterial, podendo
para além disso provocar uma
hemorragia intracraniana.
Principalmente as pessoas que são
idosas, diabéticas, fumantes ou que
tenham doenças do coração têm um
risco à doença cerebrovascular. Todas
as doenças relacionadas com a
disfunção arterial podem ser
classificadas comodoença
macrovascular. Este é um estudo
simplista pelo qual as artérias estão
bloqueadas pelos depósitos gordos ou
por umcoágulo. Os resultados da
doença cerebrovascular pode incluir
umAVC, ou mesmo por vezes
umacidente vascular cerebral
hemorrágico.Isquemiaou outras
disfunções dos vasos sanguíneos
podem afectar durante um acidente
vascular cerebral. O Acidente Vascular
Cerebral (AVC) é a doença que mais
mata os brasileiros, sendo a principal
causa de incapacidade no mundo.
Aproximadamente 70% das pessoas
não retorna ao trabalho após um AVC
devido às seqüelas e 50% ficam
dependentes de outras pessoas no dia
a sai. Apesar de atingir com mais
frequência indivíduos acima de 60
anos, o AVC pode ocorrer em qualquer
idade, inclusive nas crianças. O AVC
vem crescendo cada vez mais entre os
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RECURSOS
jovens, ocorrendo em 10% de
pacientes com menos de 55 anos e a
Organização Mundial de AVC (World
Stroke Organization) prevê que uma a
cada seis pessoas no mundo terá um
AVC ao longo de sua vida.Fonte:
http://www.sbdcv.org.br/publica_avc.as
p
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1886

13/09/2018
21:48

2710

TATIANA APARECIDA FERRAO

IMPROCED
ENTE

11

MATEMÁTICA

Recurso referente a elaboração da questão 11. Acredito que esta questão poderia ter sido melhor
elaborada, pois em momento algum ela fala que os grupos teriam que ter o mesmo número de
componentes, refe-se apenas que eles teriam que ser formados por meninas ou meninos e que o
professor queria formar grupos com o MAIOR número de pessoas possíveis. Sendo assim, cabe
a interpretação de grupos com quantidade de alunos desiguais, sendo a maior quantidade de
alunos possível no grupo feminino 14 e no masculino 18, formando assim 2 grupos.

INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que a resolução
encontra-se correta, pois as grandezas
a serem comparadas são as
quantidades de alunos (meninos e
meninas), ou seja, ao encontrar o
maior divisor comum entre os dois
grupos temos como resultado o
numero 2. Tal resultado nos dá a
quantidade de alunos por grupo.
Portanto, nesta questão a quantidade
de alunos por grupo é de 02
alunos.Sendo a classe composta por
32 alunos (14+18) temos, portanto 16
grupos com 02 alunos em cada
grupo.A seguir, a sequência de
resolução:D(14) = 1, 2, 7, 14;D(18) = 1,
2, 3, 6, 9, 18;M.d.c. (14, 18) = 2;2
alunos por grupos;14+18 = 32;32/2 =
16
grupos.Fonte:https://www.somatematic
a.com.br/fundam/mdc.php.Souza,
Joamir Roberto de Vontade de saber
matemática, 6º ano / Joamir Roberto
de Souza, Patrícia Rosana Moreno
Pataro &ndash; 2ª Edição &ndash; São
Paulo &ndash; FTD / 2012.Capítulo 05
&ndash; Múltiplos e Divisores (páginas
100 à 123)
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