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

RECURSOS
Recursos Sobre o Gabarito Provisório
NOME

SITUAÇÃO

DISCIPLINA

QUESTÃO

DETALHES

RESPOSTA

Enunciado da questão:
A hospitalização do queimado é NÃO é aconselhável em que situação?
- A questão objetivava respostas afirmando ou negando?
- A resposta assinalada pleo gabarito oficial não foi encontrado em nenhuma base de dados conforme
referencias apresentadas no edital.

ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA KAMEZAWA

DEFERIDO

Específica

14

- Segundo a Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina:
A internação está indicada nos seguintes
tipos de queimaduras2
(D):
• lesão de terceiro grau atingindo mais de 2%
de superfície corporal em menores de 12
anos e mais de 5% de superfície corporal
em maiores de 12 anos;
• lesão de segundo grau atingindo área superior
a 10% em menores de 12 anos e superior a
15% em maiores de 12 anos;
• queimaduras de face ou pé ou mão ou
pescoço;
• queimaduras de região perineal ou genitália;
• queimadura circunferencial de extremidade
ou do tórax;
• queimaduras por descarga elétrica;
• inalação de fumaça ou lesões das vias aéreas;
• queimaduras menores concomitantes a
outros importantes traumas ou a doenças
preexistentes que possam vir a agravar o
quadro.
(conforme arquivo em anexo).

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

- Solicito anulação da questão.

ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA KAMEZAWA

ANA PAULA DE SOUZA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Específica

Específica

13

19

A respeito da criança hospitalizada, não foi encontrada na literatura dados que indiquem que a
alternativa C esteja errada.

Recurso improcedente: Segue fonte
para consulta:
file:///C:/Users/Acer/Downloads/v24s10a
02.pdf

O enunciado da questão 19 não esclarece o que é para ser feito. Pede- se que análise a questão, mas
não deixa claro analisar o que. Nao se sabe se é verdadeiro, se é falso...o enunciado tem algo faltante.

Recurso improcedente: No próprio
enunciado da questão pede ao
candidato "NÃO é uma boa estratégia
para analisar o processo de
aprendizagem da criança: O não no
enunciado tem relação com a
alternativa "C". Portanto a questão não
tem qualquer erro que modifique o
resultado do gabarito apresentado.
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RECURSOS

ANA PAULA DE SOUZA

ANALICE MENDES DE FREITAS

ANALICE MENDES DE FREITAS

ANALICE MENDES DE FREITAS

ANALICE MENDES DE FREITAS

ANALICE MENDES DE FREITAS

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

19

15

16

17

18

19

O enunciado da questão 19 não esclarece o que é para ser feito. Pede- se que análise a questão, mas
não deixa claro analisar o que. Nao se sabe se é verdadeiro, se é falso...o enunciado tem algo faltante.

Recurso improcedente: No próprio
enunciado da questão pede ao
candidato "NÃO é uma boa estratégia
para analisar o processo de
aprendizagem da criança: O não no
enunciado tem relação com a
alternativa "C".Portanto a questão não
tem qualquer erro que modifique o
resultado do gabarito apresentado.

A questão não condiz com o "Conteúdo pragmático das provas escritas e objetivas" descrito no edital.

Recurso não assiste ao candidato: O
enunciado da questao trata de"O mais
importante, pela qualidade do acervo, o
Museu de Arte, fundado em 1947",
estando devidamente dentro do
conteúdo programático, previsto no
Edital de Processo Seletivo.

A questão não condiz com o "Conteúdo pragmático das provas escritas e objetivas" descrito no edital.

Recurso não assiste ao candidato: O
enunciado da questao trata de"Os
museus brasileiros abrangem o outro
lado da beleza natural brasileira: a
cultura. Seja:, estando devidamente
dentro do conteúdo programático,
previsto no Edital de Processo Seletivo.

A questão não condiz com o "Conteúdo pragmático das provas escritas e objetivas" descrito no edital.

Recurso não assiste ao candidato: O
enunciado da questao trata de"Tem um
conceito diferente: ele é a céu aberto.
Seu grande destaque está na aliança
feita entre obras artísticas e natureza,
numa perfeita singularidade. Este é o
museu, estando devidamente dentro do
conteúdo programático, previsto no
Edital de Processo Seletivo.

A questão não condiz com o "Conteúdo pragmático das provas escritas e objetivas" descrito no edital.

Recurso não assiste ao candidato: O
enunciado da questao trata de"O País
com museu de arte mais visitado do
mundo, é, estando devidamente dentro
do conteúdo programático, previsto no
Edital de Processo Seletivo.

A questão não condiz com o "Conteúdo pragmático das provas escritas e objetivas" descrito no edital.

Recurso não assiste ao candidato: O
enunciado da questao trata de"Museu
da língua portuguesa, o museu abrange
a história do idioma e como outras
culturas influenciaram na formação
atual da língua, está localizado em",
estando devidamente dentro do
conteúdo programático, previsto no
Edital de Processo Seletivo.
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ANALICE MENDES DE FREITAS

IMPROCEDENTE

Específica

20

A questão não condiz com o "Conteúdo pragmático das provas escritas e objetivas" descrito no edital.

Recurso não assiste ao candidato: O
enunciado da questao trata de"Cerca de
metade dos considerados melhores
museus da América Latina se
concentram no", estando devidamente
dentro do conteúdo programático,
previsto no Edital de Processo Seletivo.

Conforme gabarito disponibilizado, é indicado como item "D" a alternativa correta da questão 7, onde
diz:
"[D] O tempo é o MMC dos períodos dos pêndulos".
MMC é definido como sendo 1 número, dentre os múltiplos, o menor inteiro positivo; de dois ou mais
números inteiros.
CRISTIAN APARECIDO RIBEIRO

IMPROCEDENTE

Matemática

7

Como pode o tempo como variável, que assume vários valores, ser definido na resposta, como sendo
apenas 1 número? No caso, o mínimo múltiplo comum dos períodos.
Se o tempo é o MMC. Qualquer valor que o tempo assumir deverá obrigatoriamente ser o MMC, o que
é uma inverdade e gera um conflito de como o item "D" pode ser uma resposta válida ao enunciado da
questão 7.

Recurso improcedente:Justificativa: Os
pêndulos têm período Tn = kn.T, onde T
é o período do primeiro pêndulo e k1 =
1. Neste caso, haverá um instante TN,
múltiplo de todos os Tn, em que todos
os pêndulos estão na posição inicial
novamente. Entre 0 e TN os pêndulos
assumem posições intermediárias.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

Conforme gabarito disponibilizado, é sinalizado que a alternativa correta da questão 8 é o item "B" que
tem como representante o numeral "20".
Porém, analisando o enunciado da questão, podemos observar que ele pede para que se determine o
número de anagramas da palavra ESCOLA onde: "as vogais e as consoantes aparecem em ordem
alfabética".
CRISTIAN APARECIDO RIBEIRO

DEFERIDO

Matemática

8

A conjunção "e" que interliga os termos ("as vogais", "as consoantes"), é uma conjunção aditiva,
indicando que o conjunto de vogais e o conjunto de consoantes, devem se unir em um conjunto que
engloba todas as letras da palavra; e juntos em um só conjunto, obedecerem a regra de estarem em
ordem alfabética.

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".Justificativa: O
único anagrama possível é ACELOS.

Portanto, cada letra pode assumir apenas um lugar na ordem, de acordo com a sua posição no
alfabeto, sendo possível formar apenas 1 anagrama (ACELOS); que é o que foi indicado no item "A".

DAIANE CRISTINA DE SOUZA PAIVA

DEFERIDO

Específica

14

A questão 14 não é possível entender a pergunta, pois a mesma fala que é e não é e com isso ficou
confusa a resposta correta, não sendo possível o raciocínio para essa questão.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
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DAIANE CRISTINA DE SOUZA PAIVA

DAIANE CRISTINA DE SOUZA PAIVA

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

Específica

Específica

19

12

a 19 fala : Sobre a assistência de Enfermagem na função imunológica é incorreto afirmar : A resposta
da letra B : de modo geral, os hábitos sexuais e o uso de drogas não são questões muito particulares
de modo que está confusa pois o mesmo fala que os enfermeiros precisam não precisam ter muita
habilidade de deixar as pessoas a vontade para discutir.
Com isso a dificuldade de raciocínio da resposta pois fala precisam não precisam.

Recurso improcedente: A alegação do
candidato não prejudica a análise e
indicação da alternativa correta.

Os diagnósticos de enfermagem proporcionam um mecanismo útil para a estruturação do conhecimento
de enfermagem , em uma tentativa de definição do papel e do domínio próprio do enfermeiro . Assim
assinale a alternativa que corresponde ao foco do diagnóstico de enfermagem e sua capacidade de
forma equivocada.
Todas as respostas estão vagas dentro do diagnóstico de enfermagem não sendo assim possível o
entendimento das respostas .

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

A palavra ESCOLA possui 3 consoantes e 3 vogais.
Cada traço abaixo representa uma letra do anagrama.
_ _ _ _ _ _.

DAYANE STHEFANE SILVA BARBOSA

DEFERIDO

Matemática

8

. Para o primeiro traço temos 3 opções.
. Para o segundo traço temos 3 opções.
. Para o terceiro traço temos 2 opções.
. Para o quarto traço temos 2 opções.
. Para o quinto traço temos 1 opção.
. Para o sexto traço temos 1 opção.

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".Justificativa: O
único anagrama possível é ACELOS.

Pelo princípio multiplicativo teremos 3.3.2.2.1.1= 36.
Logo, existem 36 anagramas.
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x²-2x-36=0
a=1 b=-2 c=-36

colocando na fórmula de bhaskara:

&#916;=b²-4.a.c
= (-2)²-4.1.(-36)
= 4+144
= 148
a raiz de 148 seria 12,165525060...
E SE, o delta fosse 144, a raiz seria 12.

DAYANE STHEFANE SILVA BARBOSA

IMPROCEDENTE

Matemática

10

colocando na fórmula:
x = – b ± &#8730;&#916;
2·a

Recurso improcedente:Justificativa: As
raízes são a = 1 &radic;&#120785;&#120789; e b = 1 +
&radic;&#120785;&#120789;, logo a² +
b² = 76. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.

x= -(-2)+12 x= 2+12 x= 14 x= 7
2.1
2
2
x"= 2-12 x"=-10 x"=-5
2
2
LOGO, a²+b² seria:
7²+(-5)²
49 + 25 = 74.
Além do delta estar errado, essa opção não tem no gabarito.

2
2.1

A hospitalização do queimado é NÃO é aconselhável em que situação?
DIANA MILENE DA SILVA

DIANA MILENE DA SILVA

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

Específica

Específica

14

19

Não é possível entender a pergunta, pois a mesma fala que é e não é, e com isso ficou confusa a
resposta correta.
não sendo possível o raciocínio para esta questão.

Sobre a Assistência de Enfermagem na função imunológica é INCORRETO afirmar:
A resposta da letra ; De modo geral, os hábitos sexuais e o uso de drogas não são questões muito
particulares, de modo que está confusa pois o mesmo fala que os enfermeiros precisam não precisam
ter muita habilidade de deixar as pessoas á vontade para discutir.
com isso dificultando o raciocínio da resposta pois fala precisam e não precisam.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Recurso improcedente: A alegação do
candidato não prejudica a análise e
indicação da alternativa correta.
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RECURSOS

DIANA MILENE DA SILVA

DEFERIDO

Específica

12

Os diagnósticos de enfermagem proporcionam um mecanismo útil para a estruturação do conhecimento
de enfermagem, em uma tentativa de definição do papel e do domínio próprio do Enfermeiro. Assim
assinale a alternativa que corresponde ao foco do diagnóstico de enfermagem e sua capacidade de
forma equivocada.
Todas as respostas estão vagas dentro dos diagnósticos de enfermagem,não sendo assim possível o
entendimento das respostas.

ÉLICA DE CÁSSIA PEREIRA

DEFERIDO

Específica

14

A questão não fala no enunciado o que ela deseja, e nas alternativas tem resposta correta como tem
errada também. E fica impossível saber o q a questão quer que coloque, também há erro de palavras
que comprometem o entendimento da alternativa B.

indique abaixo uma alternativa errada, sobre recipientes para receber materiais recicláveis.
ELISANGELA CRISTINA DA SILVA

DEFERIDO

Específica

12
c) Pretro - metal, palavra esta escrita incorretamente, gerando duvidas no questionamento.

FABIO AUGUSTO LINO

DEFERIDO

Específica

12

As alternativas (a) e (c) estão corretas e na alternativa (a) contém erro de digitação na palavra "menas"
o correto é "menos".

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
Recurso procedente: Por haver erro de
grafia na resposta correta a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital
Normativo n. 001/2020 "Se do exame
de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
Recurso procedente: Por erro de
digitação na resposta, anula-se a
questão por erro na formulação,
aplicando o item8.11 do Edital
Normativo n, 001/2020 "Se do exame
de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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FABIO AUGUSTO LINO

FRANCIELY RÚBIA DE ALMEIDA

FRANCIELY RÚBIA DE ALMEIDA

FRANCIELY RÚBIA DE ALMEIDA

FRANCIELY RÚBIA DE ALMEIDA

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

As alternativas (a) e (b) estão incorretas.

Recurso improcedente: O candidato
não fundamentou seu o recuro o que
dificulta a análise, conforme disposto no
item8.6 do Edital Normativo n. 001/2020
"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".

Os diagnósticos de enfermagem proporcionam um mecanismo util para a estruturação do conhecimento
de enfermagem em uma tentativa de definição do papel e do dominio próprio do enfermeiro. Assinale a
alternativa que corresponde ao foco do diagnóstico de enfermagem e sua capacidade de forma
equivocada.
Todas as respostas estão vagas dentro dos diagnósticos de enfermagem não sendo possível assinalar
uma resposta.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

12

Os diagnósticos de enfermagem proporcionam um mecanismo util para a estruturação do conhecimento
de enfermagem em uma tentativa de definição do papel e do dominio próprio do enfermeiro. Assinale a
alternativa que corresponde ao foco do diagnóstico de enfermagem e sua capacidade de forma
equivocada.
Todas as respostas estão vagas dentro dos diagnósticos de enfermagem não sendo possível assinalar
uma resposta.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

19

Sobre a assistência de enfermagem na função imunológica é incorreto afimar:
A resposta da letra: De modo geral os hábitos sexuais e o uso de drogas não são questões muito
particulares, desse modo o que esta confusa, pois o mesmo fala que os enfermeiros precisam não
precisam ter muita habilidade de deixar as pessoas a vontade para discutir.
Com isso dificultando o raciocínio da resposta pois fala precisão e não precisam.

Recurso improcedente: A alegação do
candidato não prejudica a análise e
indicação da alternativa correta.

Não é possível entender a pergunta, pois a mesma fala que é e que nao é e com isso ficou confuso a
resposta correta, não sendo possivel raciocínio para essa questão

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

17

12

14
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GISLAINE APARECIDA LEMES DE ALMEIDA

JACINTA DE CÁSSIA SOUZA

DEFERIDO

DEFERIDO

Específica

Específica

14

14

A questão número 14 nao especificava o que queria que se fizesse . Não pedia nada , simplesmente
dizia para analisar as alternativas e no final , nenhum pedido .
Gostaria que fosse examinada , por gentileza.
Np aguardp

Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

O enunciado da questão era "Analise as seguintes situações", mas logo em seguida já estavam as
alternativas, não constava na prova essas situações que deveriam estar antes das alternativas.
Portanto, a questão estava incompleta.

Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

O gabarito preliminar considerou como correta a alternativa “A”, porém o CORRETO seria a letra “D”.
Pois a Prilocaína é contraindicada em pacientes com metemoglobinemia idiopática ou congênita,
hemoglobinopatias, anemia, insuficiência cardíaca ou respiratória, evidenciada por Hipóxia, pois os
níveis de metahemoglobina são aumentados, reduzindo a capacidade de transporte de oxigênio. E
varias bibliografias diz que não é contra indicado para CRIANÇAS, se elas não possuem essas
particularidades das contraindicações, ou seja, se elas são saudáveis não é contraindicado. Na questão
D pessoas de baixo peso, da um significado de sinônimos de anêmicos e também correm risco de
intoxicação anestésica dependendo da dose. Com isso nenhuma das alternativas possui as
contraindicações certas, apenas a letra “D” é a questão correta.
Segui em anexo algumas bibliografias:

JÉSSICA DE CASTRO OLIVEIRA

DEFERIDO

Específica

12

Malamed SF. Manual de anestesia local. 5. ed. São Paulo: Elsevier; 2004. Disponível em:
http://blogelseviersaude.elsevier.com.br/wp-content/uploads/2013/12/e-sample-Malamed.pdf.
Rodrigues F, Mármora B, Carrion SJ, Rego AEC, Pospich FS. Anestesia local em gestantes na
odontologia contemporânia. Journal Health NPEPS. 2017;2(1):254-71. Disponível em:
https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/1835
Carvalho B, Fritzen EL, Parodes AG, Santos RBD, Gedoz L. O emprego dos anestésicos locais em
odontologia: revisão de literatura. Rev. Bras. Odontol. [periódico na Internet]. 2013 Dez [citado 2017
Nov 13] ; 70( 2 ): 178-181. Disponível em:
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722013000200016&lng=pt
Núcleo de Telessaúde Rio Grande do Sul. Quais anestésicos locais estão indicados para o uso em
gestantes? Segunda Opinião Formativa,. 25 ago 2009. Disponível em:
http://aps.bvs.br/aps/quais-os-anestesicos-locais-estao-indicados-para-o-uso-em-gestantes
Santos Paul MA, Neves ILI, Neves RS, Ramires JAF. Local anesthesia with epinephrine is safe and
effective for oral surgery in patients with type 2 diabetes mellitus and coronary disease: a prospective
randomized study. Clinics [Internet]. 2015 Mar [citado 2017 Nov 13] ; 70( 3 ): 185-189. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322015000300185&lng=pt.
http://dx.doi.org/10.6061/clinics/2015(03)06
https://consultaremedios.com.br/cloridrato-de-prilocaina-felipressina/bula

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".
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RECURSOS

JÉSSICA DE CASTRO OLIVEIRA

DEFERIDO

Específica

14

O gabarito preliminar considerou como correta a alternativa “B”, porém o CORRETO seria ANULAÇÃO
DA QUESTÃO. Pois as fraturas são diagnosticadas principalmente pelo exame radiográfico sendo
necessárias mais de uma tomada radiográfica variando-se a angulação vertical. O processo de reparo
da fratura radicular depende basicamente do eventual dano ao tecido pulpar, e da eventual invasão
bacteriana na linha de fratura, e também a região (cervical, médio e apical) em que ocorreu a fratura
(horizontal ou vertical) que ira determinar o tratamento correto. Como o enunciado da questão não foi
claro, qual tipo de fratura radicular, não pode ser considerada a Letra B correta, porque se fosse uma
fratura vertical seria realizado outro tipo de tratamento. A Letra B não diz se é horizontal ou vertical,
para ser considerado aquele tratamento.
Segui em anexo algumas bibliografias explicando os tratamentos de cada fratura radicular. Com isso
nenhuma das alternativas possui a resposta correta, tendo que ser ANULADA.
Segui em anexo algumas bibliografias:
ANDREASEN, J. O., ANDREASEN, F. M. Traumatismo dentário - Soluções Clínicas. São Paulo:
Panamericana, 1991.
ANDREASEN, F. M. Pulp healing after luxation injuries and root fracture in the permanent dentition.
Endod. Dent. Traumatol., v. 5, p. 111-131, 1979.
ANDREASEN, J. O., HJÖRTING-HANSEN, E. Intra-alveolar root fracture: radiographic and histologic
study of 50 cases. J. Oral Surg., v. 25, p. 414-426, 1967.
GLEZER, F. Fratura Radicular de Incisivo Central Superior. Apresentação de um caso clínico. Revista
Paulista de Odontologia, v. 8, n. 3, p. 2-7, maio/jun., 1986.
GURGEL FILHO, E. D. et al. Fratura Radicular Horizontal. Relato de caso. RBO, v. 18, n. 3 , p. 8-10,
jan./fev., 1996.
HOLLAND, R. et al. Agregado de trióxido mineral (MTA): Composição, Mecanismo de ação,
comportamento biológico e emprego clínico. Revista Ciências Odontológicas, ano 5, n. 5, p. 7-21, 2002.
LOPES, H. P., SIQUEIRA JR., J. F. Endodontia: Biologia e Técnica. 2ª edição, Editora Guanabara
Koogan: Rio de Janeiro, 2004, cap. 12, p. 289-299.
PEREIRA, A. J. A. et al. Conseqüência do Diagnóstico Equivocado no Prognóstico das Fraturas
Radiculares. Revista da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, v. 51, n. 6, p. 579-582, nov./dez.,
1997.
SIQUEIRA JR., J. F. et al. Efeito antibacteriano do hipoclorito de sódio a 1 e a 5,25% sobre bacilos
produtores de pigmentos negros. Revista Paulista de Odontologia, v. 21, n. 1, p. 2-6, 1999.
http://www.revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/view/206 :
http://dx.doi.org/10.18363/rbo.v67n2.p.270
http://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/viewFile/19/23

Recurso procedente: Por erro na
formulação, anula-se a questão.
Questão anulada, por erro na
formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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JÉSSICA DE CASTRO OLIVEIRA

DEFERIDO

Específica

17

O gabarito preliminar considerou como correta a alternativa “D”, porém o CORRETO seria a alternativa
“C”. Pois uma das principais características da úlcera traumática é a sintomatologia, em que o paciente
relata incomodo (dor) na região, tendo que ser aliviado esse incomodo, com medicamentos que podem
ser utilizados para diminuir as lesões inflamatórias decorrentes desse trauma. Com isso o
acompanhamento sintomático é importante, pois é a principal queixa do paciente. E já o
acompanhamento expectante seria em casos de “lesões assintomáticas”. Segui em anexo algumas
bibliografias sobre úlceras Traumáticas. Com isso a ALTERNATIVA CORRETA seria a LETRA ”C”.
Segui em anexo algumas bibliografias:
ANDRADE, E. D. Terapêutica medicamentosa em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 1998.
BRASILEIRO FILHO, G. Patologia geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. CAMPISI,
G.; MARGIOTTA, V. Oral mucosal lesions and risk habits among men in an Italian study population. J
Oral Pathol Med, Copenhagen, v. 30, no. 1, p. 22-28, Jan. 2001.
COHEN, S. G.; SIROIS, D. A.; SOLLECITO, T. P. The diferentiation of intraoral ulcers. Hosp Pract, New
York, v. 26, no. 5, p. 101-104, May 1991.
COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S. L. Patologia estrutural e funcional. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1991.
CRIVELLI, M. R.; DOMINGUEZ, F. V.; ADLER, I. L.; KESZLER, A. Frequency and distribution of oral
lesions in elderly patients. Rev Asoc Odontol Argent, Buenos Aires, v. 78, n. 1, p. 55-58, jan./mar. 1990.
DIB, L. L.; KOWALSKI, L. P.; CURI, M. M. Lesões cancerizáveis da boca. In: KOWALSKI, L. P. et al.
Manual de condutas diagnósticas e terapêuticas em Oncologia. 2. ed. São Paulo: Âmbito Editores,
2002. p. 406-410.
GOLUB, L. M.; LEE, H. M.; RYAN, M. E.; GIANNOBILE, W. V.; PAYNE, J.; SORSA, T. Tetracyclines
inhibit connective tissue breakdown by multiple non-antimicrobial mechanisms. Adv Dent Res,
Washington, D.C., v. 12, p. 12-26, Nov. 1998.
GRÉGIO, A. M. T.; BARBOSA, A. P.; RIBAS, M. O.; LIMA, A. A. S.; PEREIRA, A.C. P.; MARQUES, F.
R. Efeito da propilos mellifera sobre o processo de reparo de lesões ulceradas na mucosa bucal de
ratos – análise morfológica. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10; MOSTRA DE PESQUISA Recurso procedente: Gabarito alterado
DA PUCPR, 4., Curitiba, 2002. Caderno de Resumo. Curitiba, [s. n.], 2002. p. 90. 10. JAINKITTIVONG,
para a alternativa C".
A.; ANEKSUK, V.; LANGLAIS, R. P. Oral mucosal conditions in elderly dental patients. Oral Dis,
Copenhagen, v. 8, no. 4, p. 218-223, July 2002.
KLUEMPER, G. T.; HISER, D. G.; RAYENS, M. K.; JAY, M. J. Efficacy of a wax containing benzocaine
in the relief of oral mucosal pain caused by orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop, St.
Louis, v. 122, no. 4, p. 359-365, Oct. 2002.
KVAM, E.; GJERDET, N. R.; BONDEVIK, O. Traumatic ulcers and pain during orthodontic treatment.
Community Dent Oral Epidemiol, Copenhagen, v. 15, no. 2, p. 104-107, June 1987.
KVAM, E.; BONDEVIK, O.; GJERDET, N. R. Traumatic ulcers and pain in adults during orthodontic
treatment. Community Dent Oral Epidemiol, Copenhagen, v. 17, no. 13, p. 154-157, June 1989.
LEW, K. K. Attitudes and perceptions of adults towards orthodontics treatment in an Asian community.
Community Dent Oral Epidemiol, Copenhagen, v. 21, no. 2, p. 31-35, June 1993.
MARTINEZ DIAZ-CANEL, A. I.; GARCIA-POLA VALLEJO, M. J. Epidemiological study of oral mucosa
pathology in patients of the Oviedo School of Stomatology. Med Oral, Madrid, v. 7, no. 1, p. 4-9,
Jan./Feb. 2002.
McINTYRE, G. T. Oral candidosis. Dental Update, London, v. 28, p. 132-139, Apr. 2001.
NAIR, R. G.; SAMARANAYAKE, L. P.; PHILIPSEN, H. P. et al. Prevalence of oral lesions in a selected
Vietnamese population. Int Dent J, London, v. 46, no. 1, p. 48-51, Feb. 1996.
RAZMUS, T. F. Tongue ulcerated by trauma: report of a case. J Am Dent Assoc, Chicago, v. 123, no. 5,
p. 82-86, May 1992.
REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J. Patologia bucal: correlações clinicopatológicas. 3. ed. Guanabara
Koogan: Rio de Janeiro, 2000.
SALTE; J. L. O totum em fitoterapia: abordagem em fitobioterapia. Rio de Janeiro: Robe, 1996.
SCULLY, C.; PORTER, S. Orofacial disease: update for the dental clinical team: 2. Ulcers, erosions and
others causes of sore mouth part I. Dent Update, London, v. 25, p. 478-484, 1998.
SCULLY, C.; SHOTTS, R. Mouth ulcers and others causes of orofacial soreness and pain. BMJ,
London, v. 321, p. 162-165, July 2000.
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JOELMA NUNES DA SILVA SANTOS

JOICE MARA CARDOSO BIZARRIA

JOSIMAR EDSON DE MORAES

KARINA ALITTO RIBEIRO

KARINA ALITTO RIBEIRO

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

Específica

Específica

Específica

Específica

Específica

14

14

17

14

11

Solicito a revisão da questão 14 da prova de conhecimentos específicos, visto que há um erro de
enunciado, onde o mesmo pede para”Analisar as questões”. O enunciado está incompleto, pois não faz
referência ao tipo de análise que se deseja, ou seja, se é para assinalar alternativa correta ou incorreta.

A questão 14,fala somente para analisar as afirmativas.
Não dá opção para dizer se é correta, incorreta etc.

Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A questao pede para analisar as situacoes. Mas nao pede o que fazer depois de analizadas.Ficou
incompleta.

Recurso improcedente:A avaliação NÃO
possibilita o docente:[A]Formalizar o
conhecimento com o único objetivo da
promoção. Portanto o enunciado da
questão, bem como a resposta não
estão incompletas.

Solicito a revisão da questão 14 da prova de conhecimentos específicos,visto que há um erro de
enunciado,onde o mesmo pede para "Analisar as questões".O enunciado está incompleto,pois não faz
referência ao tipo de análise que se deseja,ou seja,se é para assinalar alternativa correta ou incorreta.

Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Solicito a revisão da questão número 11 da prova de conhecimentos específicos,visto que há um erro
na reposta gerando duas alternativas a serem corretas,pois "Flexibilidade"também completa a lacuna,é
por isso que é a ferramenta deve ser completa,funcionando como um guia para o grupo,e flexível,para
que se adapte ás necessidades de cada estudante.Sendo assim a reposta tem duas alternativas
corretas de acordo com LDB 9394/96 destacam-se três grandes eixos diretamente relacionadas á
construção do Projeto Político Pedagógico,Flexibilidade,Avaliação e Liberdade.

Recurso improcedente: o Recurso não
assiste ao candidato.Por que ser
flexível:O professor que não faz um
planejamento maleável corre o risco de
não alcançar seus objetivos; Os alunos
são a referência para a elaboração de
um plano. É preciso acompanhar o
desenvolvimento deles; O plano é uma
previsão, sujeita a erros. Daí a
importância em mudar.
Fonte:https://novaescola.org.br/conteud
o/345/o-planejamento-deve-ser-flexivel
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KARINA ALITTO RIBEIRO

KETERLY ADRIANE DO PRADO FERREIRA

LIDIA ESTER CORREA PEREIRA

LUCIANA CONCEIÇÃO BARBOSA FONSECA

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

Específica

Específica

Específica

Específica

16

12

12

14

Solicito a revisão da questão 16 da prova de conhecimentos específicos,visto que há um erro na
resposta,gerando duas alternativas de acordo com a LDB 9394/96 do Artigo 35-A § 7º "Para a formação
do aluno são os componentes do currículos:aspectos físicos,cognitivos e socioemocionais.

Recurso improcedente: No enunciado
da questão diz: "NÃO são componentes
a serem considerados em um
&ldquo;currículo
escolar&rdquo;.Portanto a única
alternativa que não está prevista no §7º
do art. 35-A da LDF é a letra "D". "§7º.
Os currículos do ensino médio deverão
considerar a formação integral do aluno,
de maneira a adotar um trabalho
voltado para a construção de seu
projeto de vida e para sua formação nos
aspectos físicos, cognitivos e
socioemocionais".

A questões "a"e "c" estão corretas

Recurso procedente: Por erro de
digitação na resposta, anula-se a
questão por erro na formulação,
aplicando o item8.11 do Edital
Normativo n, 001/2020 "Se do exame
de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Todas as respostas estão vagas dentro dos diagnósticos de enfermagem não sendo possível assinalar
uma resposta.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

A questão pede para analisar as situações mas não especifica o que deve ser assinalado, se a opção
correta ou incorreta.

Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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MARIANA LINS DOS SANTOS

MARINA DE ANDRADE FERREIRA

NATÁLIA THAILINE DE SOUSA PINTO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

Específica

Específica

Específica

14

Solicito a revisão da questão 14 da prova de conhecimentos específicos, visto que há um erro de
enunciado, onde o mesmo pede para”Analisar as questões”. O enunciado está incompleto, pois não faz
referência ao tipo de análise que se deseja, ou seja, se é para assinalar alternativa correta ou incorreta.

Recurso procedente: No enunciado da
questão faltou informações para a
indicação da alternativa a ser
respondida. Questão anulada, por erro
na formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

14

Gostaria de solicitar a ANULAÇÃO da questão 14 . De acordo com o livro Cirurgia Oral e Maxilofacial de
James R. Hupp et al., o principal fator para a determinação de um prognóstico e para o direcionamento
do tratamento é a posição da fratura radicular em relação a margem gengival. Na letra B da questão 14
está “Reposicionamento dental e contenção rígida. Pode ser necessária a realização do tratamento
endodôntico em alguns casos” não está especificado o lugar da fratura radicular ( se é no terço cervical,
médio ou apical) . Pois, de acordo com o livro citado, se a fratura ocorre perto da margem gengival, o
dente ou fragmento coronário deve ser removido e ser feito o tratamento endodôntico na raiz, para
então poder receber uma restauração com pino e núcleo . Portanto, nesse caso não seria necessário
reposicionamento dental e contenção rígida , como consta na letra B.

Recurso procedente:Por erro na
formulação, anula-se a questão.
Questão anulada, por erro na
formulação, aplicando o item8.11 do
Edital Normativo n. 001/2020 "Se do
exame de recursos resultar anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

As alternativas (a) e (c) estão corretas e na alternativa (a) contém erro de digitação "menas" e o correto
é "menos".

Recurso procedente: Por erro de
digitação na resposta, anula-se a
questão por erro na formulação,
aplicando o item8.11 do Edital
Normativo n, 001/2020 "Se do exame
de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

12

Questão 14
A hospitalização do queimado é Não é aconselhavel em que situação.
no gabarito provisório diz que a questão A é a correta.
A) A vitima tem mais de 22 anos ou menos de 50 anos.
RAFAEL JOSÉ DA COSTA

DEFERIDO

Específica

14
EX: Então chega uma vitima de queimadura de terceiro grau com mais de 80 por cento do corpo
queimado o medico não pode internar por que ele tem mais de 22 anos e menos de 50 anos.
A questão que chega mais perto da correta é a questão (C)
Que diz Dificuldade no tratamento ao domicilio. Nesse caso o medico ou enfermeiro orientará como
proceder no tratamento a domicilio.

TAMARA APARECIDA DE SOUSA

DEFERIDO

Matemática

8

O enunciado é ambíguo, pois considerando que a ordem alfabética é analisada por todas as letras
juntas (consoantes e vogais) a opção correta é a primeira alternativa. Por outro lado, considerando que
as letras podem ser ordenadas separadamente, e saírem da ordem quando analisadas como um todo,
a alternativa correta é a segunda.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".Justificativa: O
único anagrama possível é ACELOS.

Página 13 de 15

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

RECURSOS

THALITA REZENDE TENORIO

IMPROCEDENTE

Específica

19

Sobre a Assistência de Enfermagem na função imunológica É INCORRETO afirmar: A resposta da
letra; De modo geral,os hábitos sexuais e o uso de drogas não são questões muito particulares de
modo que está confusa pois o mesmo fala que os enfermeiros precisam não precisam ter muita
habilidade de deixar as pessoas á vontade para discutir.
Com isso dificultando o raciocínio da resposta pois fala precisam e não precisam.

Recurso improcedente: A alegação do
candidato não prejudica a análise e
indicação da alternativa correta.

AGUARDANDO ANALISES

THALITA REZENDE TENORIO

THALYSSA CAROLINE GOMES DOS SANTOS

THALYSSA CAROLINE GOMES DOS SANTOS

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Específica

Específica

Específica

12

18

19

Os diagnósticos de enfermagem do conhecimento de enfermagem,em uma tentativa de definição do
papel e do domínio próprio do Enfermeiro.Assim assinale a alternativa que corresponde ao foco de
diagnóstico de enfermagem e sua capacidade de forma equivocada. Todas as respostas estão vagas
dentro do diagnóstico de enfermagem não sendo assim possível, o entendimento das respostas.

Recurso procedente: Diante não haver
uma única alternativa a ser indicada
pelo candidato, anula-se a questão por
erro na formulação, aplicando o
item8.11 do Edital Nomrativo n.
001/2020 "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Questão repetida, idêntica à questão 13.

Recurso improcedente: O fato da
questão está repetida, a mesma possui
alternativa correta a ser indicada pelo
candidato, não havendo erro na
formulação.

Questão repetida, idêntica à questão 14.

Recurso improcedente: O fato da
questão está repetida, a mesma possui
alternativa correta a ser indicada pelo
candidato, não havendo erro na
formulação.

THALYSSA CAROLINE GOMES DOS SANTOS

IMPROCEDENTE

Específica

20

Questão repetida, idêntica a questão 15.

Recurso improcedente: O fato da
questão está repetida, a mesma possui
alternativa correta a ser indicada pelo
candidato, não havendo erro na
formulação.

WELLINGTON THOMAZ DE FREITAS

IMPROCEDENTE

Matemática

9

Acredito que não há informações e dados suficientes para chegar ao resultado da questão.

Recurso improcedente:Justificativa: G =
4m/(2R)² , logo Gx= 10 m/s².
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

Existem duas afirmativas nesta questão q estão corretas, a alternativa B e a alternativa D.
No gabrito provisório consta como resposta certa a alternativa C, e nesta alternativa menciona "ataque
cerebral" que não existe.

Recurso procedente: Por erro de
digitação na resposta, anula-se a
questão por erro na formulação,
aplicando o item8.11 do Edital
Normativo n, 001/2020 "Se do exame
de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

WELLINGTON THOMAZ DE FREITAS

DEFERIDO

Específica

12
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WELLINGTON THOMAZ DE FREITAS

IMPROCEDENTE

Específica

13

Não há afirmativas erradas nesta questão.
No gabarito consta a alternativa D como sendo a exceção na limpeza no ferimento superficial, no
entanto, a limpeza do local lesionado com água e sabão é fundamental, e como cita a questão, a
utilização de água gelada no ferimento teria o proposito de vasoconstrição caso houver hemorragia.

Recurso improcedente: O candidato
não fundamentou seu o recuro o que
dificulta a análise, conforme disposto no
item8.6 do Edital Normativo n. 001/2020
"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".

Página 15 de 15

