PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2020
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Recursos Resultado Parcial
NOME

SITUAÇÃO

DETALHES

Gostaria de revisão sobre a pontuação.
Consta no resultado parcial, erro em uma questão de matemática.
LUCIANA CAMILA DA CRUZ

IMPROCEDENTE

O que difere dos meus registros que segue em anexo.
Gostaria de ver o cartão resposta. Até o momento não se encontra em minha área do candidato.
Grata pela atenção.

MARINA DE ANDRADE FERREIRA

IMPROCEDENTE

Questão 12
A alternativa CORRETA é a letra A , e não letra D como consta no recurso.
A letra D esta INCORRETA pois afirma que pacientes cardiopatas , grávidas e pacientes de baixo
peso são contraindicados o uso de prilocaína . Porém pacientes cardiopatas é um termo amplo , pois,
cardiopatia abrange TODAS as doenças cardíacas, podendo ser de vários tipos ( cardiopatia congênita
, doenças no miocárdio, infecção no coração, cardiopatia de válvulas...) e NÃO é contraindicado o uso
de prilocaína em todas as doenças cardiovasculares, apenas na insuficiência cardiovascular
significativa.
A alternativa D também esta INCORRETA devido o termo “pacientes de baixo peso “ ser
considerado sinônimo de pacientes anêmicos, pois a anemia não está relacionada com o peso,
podendo pacientes acima do peso apresentarem anemia devido a deficiência nutricional de ferro pela
alimentação calórica pobre em nutrientes. E além de estudos comprovarem que a aumentada atividade
inflamatória no tecido adiposo do obeso favoreceria a produção de hepcidina, que em altas
concentrações regula negativamente a saída do ferro em macrófagos e enterócitos duodenais,
reduzindo o ferro circulante e favorecendo a anemia. NÃO há contraindicação de uso de prilocaína em
pacientes de baixo peso , obedecendo as dosagens máximas correta de acordo com o tipo de
anestésico e o peso do pacientes. Portanto, a letra D está INCORRETA.
A alternativa A é a alternativa CORRETA pois a criança , assim como anêmicos e grávidas, está no
grupo que tem maior risco de desenvolvimento da metemoglobinemia. A criança possui um maior risco
de desenvolver metemoglobinemia pois a atividade eritrocitária da cb5R ser de apenas 50 a 60% do
adulto. Entre os fármacos mais implicados a indução de metemoglobinemia está a prilocaína.
Portanto, com base em referências bibliográficas exposta a baixo a letra D está incorreta. Solicito a
correta mudança do gabarito para a letra A.

RESPOSTA
Recurso improcedente: Foi feita nova
conferência do cartão resposta da
candidata e não foi detectado nenhum
erro na nota divulgada. A candidata
obteve o seguinte desempenho:
Português: 4 acertos (valor: 4 pontos
por questão) = 16 pontos; Matemática:
1acertos (valor: 4 pontos por questão) =
4 pontos; Específica: 8acertos (valor:6
pontos por questão) = 16 pontos; total
de pontos: 68 pontos. O cartão resposta
está disponível na área do candidato
para sua propria consulta.

Recurso improcedente: A análise do
recurso já foi realizado na etapa
anterior.
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Questão 17
O tratamento ou terapêutica no campo da estomatologia depende do diagnóstico correto. O tratamento
que é realizado de acordo com o diagnóstico clínico, que é realizado apenas o acompanhamento do
paciente como, por exemplo, um caso de úlcera traumática, é classificado como:
A.Etiológico, específico ou causal.
B.Suporte ou complementar.
C.Sintomático ou paliativo
D.Expectante.
MARINA DE ANDRADE FERREIRA

IMPROCEDENTE
O gabarito correto da questão é a letra D, e não a letra C como consta no recurso.
De acordo com o enunciado da questão está escrito que o tratamento é APENAS acompanhamento,
que é o conceito de tratamento expectante, alternativa D.
Já o tratamento sintomático ou paliativo é uma intervenção direcionada ao alívio dos sintomas, e NÃO
APENAS do acompanhamento do paciente. Em muitos casos de pacientes com úlceras traumáticas são
realizados apenas o acompanhamento e regressão da lesão. O tempo de duração variando de poucos
dias a várias semana e se o agente traumático é removido não há recorrência. Portanto, a alternativa
de letra D é CORRETA e esta questão deverá ser corrigida.

PAULA IOLANDA VIANA

IMPROCEDENTE

Por gentileza gostaria que o resultado das questões de matemática fosse revisto, pois o resultado que
tenho em mãos não está batendo com o que foi publicado.
E o cartão resposta não está disponível na área do candidato como foi publicado no site. Sendo assim
não consigo ter uma resposta concreta sobre essa questão.
Fico no aguardo, grata.

Recurso improcedente: A análise do
recurso já foi realizado na etapa
anterior.

Recurso improcedente: Foi feita nova
conferência do cartão resposta da
candidata e não foi detectado nenhum
erro na nota divulgada. A candidata
obteve o seguinte desempenho:
Português: 5 acertos (valor: 4 pontos
por questão) = 20 pontos; Matemática:
4 acertos (valor: 4 pontos por questão)
= 16 pontos; Específica: 9 acertos
(valor:6pontos por questão) = 54
pontos; total de pontos: 90pontos. O
cartão resposta está disponível na área
do candidato para sua propria consulta.
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