
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
3ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO PROFESSOR) - RETIFICADO 

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 

alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 
01/2017, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

 
Teresina (PI), 28 de setembro de 2017 

 
Comissão Organizadora do concurso público 

 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS (RETIFICADO) 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão e os recursos impetrados, a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmação da alternativa B está incorreta, pois as vírgulas estão separando um aposto 
explicativo. Na alternativa C, a crase pode ser suprimida de acordo com a regra a que torna facultativa diante de 
pronomes possessivos femininos. Por fim, na alternativa D, a expressão “é que” funciona como partícula expletiva 
ou de realce, isto é, pode ser retirada da frase, sem prejuízo algum ao sentido. Nesse caso, a palavra “que” não 
exerce função sintática alguma, como o próprio nome indica, é usada apenas para dar realce. Como não é possível 
iniciar frase com o pronome oblíquo, este será colocado após o verbo, “Faltam-lhe...”. 

Portanto, não havendo razão para a anulação da questão, prevalece o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na frase da alternativa B, o verbo “ver” está conjugado incorretamente na primeira pessoa do 
plural do futuro do subjuntivo. Eis a conjugação: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem. A frase correta é: Se não nos 
virmos mais,,, tenha boa viagem. 

Portanto, pela justificativa apresentada, não há razão para a anulação da questão. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, página 242. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise criteriosa, detectamos divergências entre autores a respeito da concordância com 
os pronomes relativos “que” e “quem” e por esse motivo, a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Regência verbal é a relação de dependência entre o verbo e o termo regido.”  

A alternativa A está incorreta de acordo com a regência do verbo “informar”, que é transitivo direto e indireto, 
isto é, pede dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Na frase o “lhe” e o “de que suas 
férias...” são objetos indiretos.  

Na língua culta, o adjunto adverbial de lugar do verbo “chegar” (alternativa C) é regido da preposição “a” e na 
frase em questão, a regência não foi obedecida uma vez que houve o uso da contração da preposição “em” + o 
artigo “o”, formando “no”. O correto é: O padre chegou atrasado à igreja.  

Por fim, a frase da alternativa B está plenamente de acordo com a regência do verbo “esquecer” que, quando é 
pronominal, exige complemento com a preposição “de”: Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó. Em 
relação à colocação pronominal, não há erro, o sujeito da oração é “você” e não se inicia oração com pronome 
átono.  

Portanto, não havendo motivo plausível para a anulação da questão, permanece o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Aposto é o termo da oração que explica, esclarece, resume ou identifica o nome ao qual ele se 
refere”. Portanto, a frase da alternativa A apresenta aposto enumerativo; a da alternativa B, aposto explicativo; a 
da C, especificativo. 

O vocativo é “o termo da oração cuja função é de chamar ou interpelar um interlocutor, real ou imaginário” e 
quanto à posição, pode vir no início, no meio ou no fim da frase. Deve, também, vir sempre separado por sinal de 
pontuação (vírgula ou ponto de exclamação). Na frase em questão, “Tatiana” está entre vírgulas e não é um aposto, 
pois como há referência ao interlocutor (Tatiana) é um vocativo (“Tatiana, o quadro foi pintado por Renoir”, ou 
ainda, “O quadro foi pintado por Renoir, Tatiana”). 

Pela justificativa apresentada, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa (C) possui verbo de ligação (ser) e por esse motivo não pode ter como 
complemento um objeto direto. Já a frase da alternativa (B) possui um verbo transitivo direto e indireto, com dois 
complementos. O complemento direto (objeto direto) é o pronome oblíquo “o” que após a forma verbal terminada 
em “-m” acrescenta-se “n” ao pronome. Portanto, “chamam-no”, isto é, “chamam ele”. Observe que não há 
preposição. Já o objeto indireto do verbo “chamar” é “de cascavel” com a preposição “de”. 

Pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

 

 

 

 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE HUMANA 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 18 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.  
A letra C está em conformidade com o disposto no Art. 200 da Constituição Federal –  
V -  incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa A está correta conforme disposto na lei 8.080/93 Art. 14-A. 
Art. 14-A.  As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).        (Incluído pela 
Lei nº 12.466, de 2011 
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 20 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas apenas a alternativa D está em conformidade com o 
disposto na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. A não citação de especificações, não torna a afirmativa 
incorreta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

 

CARGO: COMUM AOS CARGOS DE MÉDICO VETERINÁRIO E EDUCADOR FÍSICO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas, a única alternativa que atende ao enunciado da questão é 
a letra D. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

“HTTP (Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto) Utilizado para realizar a 
transferência das páginas Web para nossos programas navegadores (browsers). Os dados transferidos por esse 
protocolo podem conter, por exemplo: texto, áudio ou imagens. Esse protocolo utiliza a porta 80. 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) É uma variação do protocolo HTTP que utiliza mecanismos de 
segurança. Permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a 
autenticidade do servidor e do cliente. Diferentemente do HTTP (porta 80), a porta padrão usada pelo protocolo 
HTTPS é a porta 443. Geralmente o HTTPS é utilizado para evitar que a informação transmitida entre o cliente e 
o servidor seja visualizada por terceiros. O endereço dos recursos na Internet que estão sob o protocolo HTTPS 
inicia-se por 'https://'. Um bom exemplo é o uso do HTTPS em sites de compras online.”     

Aula Demonstrativa – Internet e Intranet (Parte I) - Professora: Patrícia Lima Quintão 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html


CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR 

PROVA: DIREITO CONSTITUCIONAL 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Constituição Federal Art. 5º - XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

A alternativa D afirma que depende de autorização para reunir-se pacificamente, a exigência de aviso prévio à 
autoridade competente, não quer dizer dependente de autorização. Uma vez que o artigo é bem claro quando 
afirma: independentemente de autorização. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta correspondente às atribuições e competência da/o assistente social que atua no 
espaço sociocupacional de empresas, nos remete à solicitação da questão que marque a questão que não está de 
acordo com as atribuições e competência da/o assistente social. A EXCEÇÃO é exatamente a alternativa “B”, 
considerando, inclusive que é vedado a/ao Assistente Social  “Desenvolver abordagem de psicoterapias, como 
cognitivo-construtivista, analítico-comportamental, cognitivo-comportamental, gestalt-terapia, psicodrama e 
EMDR em ambientes da empresa”. 

Nesta direção, encontramos, inclusive a restrição por regulamento do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 
por meio da RESOLUÇÃO CFESS Nº 569, de 25 de março de 2010 que “Dispõe sobre a VEDAÇÃO da realização de 
terapias associadas ao título e/ou ao exercício profissional do assistente social”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que o erro de concordância apresentado na afirmativa A, 
não prejudica o entendimento da afirmativa. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

 

 



CARGO: BIOMÉDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração da questão, que contém mais de uma resposta correta. Portanto fica 
anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise constatou-se que duas alternativas atendem ao enunciado da questão. Portanto 
fica anulada a questão. 

Cordiolli, A. V. (2009). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a letra B. Houveram modificações em 2017.  A marcação das bezerras é 
diferente para cada tipo de vacina.  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 3 DE MARÇO DE 2017 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

DOU de 20/06/2017 (nº 116, Seção 1, pág. 4)CAPÍTULO III 

DA VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE 

Art. 9º - É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina, na faixa etária de três a oito 
meses, utilizando-se dose única de vacina viva liofilizada, elaborada com amostra 19 de Brucella abortus (B19). 

Parágrafo único - A utilização da vacina B19 poderá ser substituída pela vacina contra brucelose não indutora da 
formação de anticorpos aglutinantes, amostra RB51, na espécie bovina. 

Art. 12 - A marcação das fêmeas vacinadas entre três e oito meses de idade é obrigatória, utilizando-se ferro 
candente ou nitrogênio líquido, no lado esquerdo da cara. 

§ 1º - Fêmeas vacinadas com a vacina B19 deverão ser marcadas com o algarismo final do ano de vacinação. 

§ 2º - Fêmeas vacinadas com a amostra RB51 deverão ser marcadas com um V, conforme figura a seguir: 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 
 

 

 

 

 
 



CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o livro As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. 12. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2012. 2112p., realmente a Azitromicina seria um fármaco alternativo, porém toda a frase presente 
na página 1411 é: “Como antibiótico alternativo, o macrolídeo azitromicina também mostra atividade 
antimalárica por meio de um mecanismo de morte retardada semelhante e estará sendo submetido à posterior 
avaliação.” Ou seja, não é um fármaco que tem a comprovação de sua total eficácia no tratamento da malária. 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Alterado por nova publicação em 03 de outubro de 2017) 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Segundo a Validação de 
Processos na ISO9001:2015 ,  "Indústria farmacêutica – o regulamento ANVISA RDC210:2003 requer:  Validação 
prospectiva: antes da venda e comercialização do produto (baseado em lotes pilotos)". Segundo Resolução - RDC 
nº 210, de 04 de agosto de 2003 "19.4.1.1 A validação prospectiva é realizada durante o estágio de 
desenvolvimento do produto." 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão e a mesma possui duas alternativas que atendem ao 
enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta é a letra A. 

Para o alcance do propósito desta Política Nacional de Alimentação e Nutrição, são definidas como diretrizes: • 
estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos; • garantia da segurança e da 
qualidade dos alimentos e da prestação de serviços neste contexto; • monitoramento da situação alimentar e 
nutricional; • promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; • prevenção e controle dos distúrbios 
nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; • promoção do desenvolvimento de linhas de 
investigação; e • desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B faz referência ao papel mais importante do ácido graxo… E segundo  Waitzberg 
(2008) o ômega 3 tem características anti-inflamatórias, mas o seu papel maior é no mecanismo de defesa do 
sistema imune, enquanto que o ômega-6 participa mais do processo inflamatório.  

REFERÊNCIAS 

Waitzberg DL – Ômega-3: o que existe de concreto? – Nutrilite, 2008. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não são escassos na literatura estudos que versam a respeito de Oligassacarídeos Não-
Digeríveis (NDOs) e seu uso como prebiótico (1,2,3). A  lactoferrina é uma glicoproteína que está em concentração 
elevada no leite humano. E  sim, ela é um componente da homeostase imunológica com capacidade de reduzir o 
estresse oxidativo e controlar  a resposta inflamatória em excesso (4). 

1.Macfarlane S, Macfarlane GT, Cummings JH. 

Aliment Pharmacol Ther. 2006 Sep 1;24(5):701-714. Review. 

2.HAMILTON-MILLER, J. M. T. Probiotics and prebiotics in the elderly. Postgrad. Med. J., v.80, p.447-451, 2004. 

3. Salvini F, Granieri L, Gemmellaro L, Giovannini M. Probiotics, prebiotics and 

child health: where are we going? J Int Med Res 2004;32:97-108. 

4. Actor JK, Hwang SA, Kruzel ML. Lactoferrin as a natural immune modulator. 

Curr Pharm Des 2009;15:1956-73. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O consumo de mel deve ser evitado no primeiro ano de vida porque pode conter esporos de 
Clostridium botulinum que causa botulismo devido às condições apropriadas no intestino da criança para 
germinação e produção da toxina. 

Não devemos oferecer beterraba e espinafre até o sexto mês e controlar de seis aos dose meses pelo elevado teor 
de nitrato que possuem. MS- SAÚDE DA CRIANÇA. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 2ª edição. 
Cadernos de Atenção Básica, no 

 23 Brasília – DF 2015. 

EUCLYDES, M.P. Nutrição do Lactente: Base Científica para uma Alimentação Adequada. 2.ed. Viçosa, Minas 
Gerais, 2000. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Euclides ( 2000) deve-se evitar os alimentos com maior potencial de contaminação por 
agrotóxicos como tomates e morangos. O consumo de mel deve ser evitado no primeiro ano de vida porque pode 
conter esporos de Clostridium botulinum que causa botulismo devido às condições apropriadas no intestino da 
criança para germinação e produção da toxina. 

EUCLYDES, M.P. Nutrição do Lactente: Base Científica para uma Alimentação 

Adequada. 2.ed. Viçosa, Minas Gerais, 2000. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os efeitos adversos das fibras na disponibilidade de minerais são “clássicos”, as fibras (em 
particular a solúvel) podem se ligar a minerais, Ca, Zn, Mg e Fe tornando-os menos disponíveis para absorção no 
intestino delgado. 

COSTA, N. M. B. ; MARTINO, Hércia Stampini Duarte . Fibras alimentares. In: Costa NMB; Peluzio MCG. (Org.). 
Nutrição Básica e 

Metabolismo. 1 ed. Viçosa, MG: Editora UFV, 2008. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Duas questões iguais na prova (31-35). Umas das questões precisa ser anulado, neste caso, a 
questão 31. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O ANEL escuro em volta da gema quando o cozimento ultrapassa o tempo ideal de cocção é 
formado pela reação entre o enxofre presente na  clara  e  o  ferro  presente  na  gema. A cor da casca do ovo não 
depende da ração que a galinha consome – a dieta da ave só influencia a coloração da gema. 

ARAUJO, W.A.G; ALBINO, L.F.T. Comercial Incubation (Incubação Comercial). 01. ed. 

Trivandrum, Kerala, INDIA: Transworld Research Network, v. 01. 169p, 2011. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão fala que é correto afirmar em relação ao leite materno, exceto: E como mostra a 
própria arguição do candidato, não podemos afirmar que a vitamina A não está presente no leite humano em 
quantidades suficientes para atender as necessidades do lactente. 

Um produto é classificado como bactericida quando causa a morte de bactérias através de mecanismos como 
inibição irreversível da replicação do DNA. Já produtos classificados como bacteriostáticos são aqueles que 
inibem o crescimento das bactérias no meio, sendo necessária atuação externa para eliminação das mesmas, 
função designada ao sistema imunológico na presença de organismos infecciosos no corpo humano, portanto a 
lactoferrina tem ação bacteriostática. 

1. Fundamentada nas referências do próprio candidato. 

2. EUCLYDES, M.P. Nutrição do Lactente: Base Científica para uma Alimentação Adequada. 2.ed. Viçosa, Minas 
Gerais, 2000. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão 31 foi anulada por ser igual a questão 35. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os alimentos citados são fontes de magnésio em maior ou menor quantidade, o mel, a gema de 
ovo e a cebola que foram citados como alimentos com teor baixo de magnésio na tabela da TACO,  têm quantidade 
menor ainda de manganês e  ferro, conforme tabela em questão. 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 4ª edição revisada e ampliada (2011). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: DENTISTA PROTESISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta 2 respostas. A questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Pegoraro (2013) a alternativa “C” está correta (pág 43) e não pode ser marcada como 
resposta. 

“Grau de reabsorcao ossea nos sentidos horizontal e vertical, especialmente na região anterior. A avaliação da 
area edêntula nessa região e importante para observar se a prótese dará suporte adequado ao lábio superior....” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Pegoraro (2013) a alternativa “C” está correta (pág 43) uma vez que qualquer tipo de 
tratamento restaurador só deve ser realizado após a remissão dos sintomas de DTM. A alternativa “D” está correta 
(pág 70). 

“Outro aspecto importante e o caráter esporadico das DTMs, ou seja, uma grande parcela das pessoas que 
apresenta algum sintoma durante a vida voltara a “normalidade” sem nenhum tipo de tratamento.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Pegoraro (2013) a alternativa “B” está correta (pág 453). A alternativa “C” está 
incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 
 

 

 



CARGO: DENTISTA PROTESISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Pegoraro (2013) a alternativa “B” está correta uma vez que, ao contrário do que afirma 
o candidato, os ASA não conseguem reproduzir os ciclos mastigatórios. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Pegoraro (2013) a alternativa “A” está incorreta, uma vez que a solubilidade do 
cimento de fosfato de zinco é maior que a do cimento de ionôero de vidro. A alternativa “C” está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Em 1951, Ilizarov lançou as bases da distração osteogênica quando ao tratar um coto de 
amputação em um paciente, realizou osteotomia e aplicou um fixador externo com a finalidade de alongar este 
coto, pretendendo inserir um enxerto ósseo. Entretanto, ele observou que o osso crescia no defeito da distração, 
evitando a necessidade de enxerto ósseo. Estabeleceu-se assim o Método Ilizarov,” 

- Ilizarov GA. - The principles of the Ilizarov method. Bull Hosp J Dis Orthop Inst 1988; 48 (1):1-11 

http://www.implantodontia.blog.br/implantodontia/implantodontia/biblioteca/monografias/page/2/  

 

“A distracção osteogénica (DO) é uma técnica cirúrgico-ortodôntica, descrita inicialmente na cirurgia ortopédica 
para promover o alongamento de ossos longos. Essa técnica permite obter osso novo pelo alongamento do calo 
ósseo, sendo um processo biológico que desencadeia neoformação a partir da acção de separação de duas 
estruturas ósseas que anteriormente constituíam uma única unidade. A tração produzida gera tensões dentro do 
calo e estimula a formação de novo osso, paralelamente ao vector da distração. A força produzida também cria 
tensões nos tecidos moles circundantes, iniciando uma sequência de mudanças adaptativas chamadas de 
distracção histogénica. A DO tem sido amplamente utilizada para o tratamento de pacientes com deficiências nos 
ossos craniofaciais. Além disso, pode eliminar a necessidade de realização de enxerto ósseo, proporcionar boa 
quantidade e qualidade óssea para a realização de implantes, colocação de próteses e movimentações 
ortodônticas. Através de uma revisão da literatura disponível, o presente trabalho pretende mostrar a evolução 
histórica e os fundamentos biológicos da DO, as suas aplicações clínicas e o que se pode esperar em tratamentos 
ortodônticos futuros.” 

CADERNOS CIENTÍFICOS I REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS I Número 11 • Outubro 2011 

https://www.omd.pt/revista/arquivo/docs/revistaomd11.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. O correto seria: 

Se o corte for extenso, aproxime as bordas abertas com os dedos e as mantenha unidas. Ainda, caso o sangramento 
cesse, pressione com mais firmeza por mais 10 minutos. Quando parar de sangrar, cubra o ferimento com uma 
gaze e prenda-a com uma atadura firme, mas que permita a circulação sanguínea.  

 

A letra D está correta de acordo com o disposto pelo DNIT. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://www1.dnit.gov.br/emergencia.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://www.implantodontia.blog.br/implantodontia/implantodontia/biblioteca/monografias/page/2/
https://www.omd.pt/revista/arquivo/docs/revistaomd11.pdf
http://www1.dnit.gov.br/emergencia.htm


CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 

Reação (capacidade de antecipação, concentração, percepção e atenção) 

 

BOJIKIAN, J. M.; BOJIKIAN, L. P. Ensinando voleibol Ensinando voleibol Ensinando voleibol. Guarulhos, SP: Phorte, 
2008 

http://www.coladaweb.com/educacao-fisica/requisitos-de-performance-de-treinamento-do-voleibol  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. De acordo com o disposto no 
Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação - Ministério da Saúde 2014, a realização do teste de 
sensibilidade cutânea foi excluída da rotina da administração de soros, conforme normas e recomendações do 
Ministério da Saúde. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. De acordo com o disposto no 
Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação - Ministério da Saúde 2014, Página 39: 

Notas: 

•  Não jogue água no interior do refrigerador. 

•  Limpe a  parte  posterior  do  refrigerador  (grade  e  motor)  com  pano  umedecido  e  enxugue-a  com pano 
seco. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas o único que apresenta um método contraceptivo 
considerado mecânico independente da classificação dada é a letra A. 

http://www.prosaude.org.br/2013/legislacao_2013/Manuais/manual%20de%20planejamento%20familiar.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 

 
 

 

http://www.coladaweb.com/educacao-fisica/requisitos-de-performance-de-treinamento-do-voleibol
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf
http://www.prosaude.org.br/2013/legislacao_2013/Manuais/manual%20de%20planejamento%20familiar.pdf


CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão cita como referência a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

A questão encontra-se correta, de acordo com os padrões estipulados pela OMS, contidos no Caderno de atenção 
básica n. 33, Saúde da Criança, do Ministério da Saúde (2012), pg. 65. 

 

Tabela 3 – Frequência respiratória normal, segundo a OMS  

De 0 a 2 meses Até 60mrm  

De 2 a 11 meses Até 50mrm  

De 12 meses a 5 anos Até 40mrm  

De 6 a 8 anos Até 30mrm  

Acima de 8 anos Até 20mrm  

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2007, p. 31-50. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A.  

Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2001 72p – 
Página 16. 

 

ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/imuni/7imuni_contraindica.pdf  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_normas_vac.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros seis meses após o parto 
(98% de eficácia), desde que a mãe esteja amamentando exclusiva ou predominantemente e ainda não tenha 
menstruado (GRAY et al., 1990). Estudos comprovam que a ovulação nos primeiros seis meses após o parto está 
relacionada com o número de mamadas; assim, as mulheres que ovulam antes do sexto mês após o parto em geral 
amamentam menos vezes por dia que as demais.” 

 

Referência Bibliográfica: “ Cadernos de Atenção Básica n. 23, Saúde da criança-Aleitamento Materno e 
Alimentação Complementar, Ministério da Saúde (2015) – Página 17 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

 

 
 

 

 

 

 

ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/imuni/7imuni_contraindica.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_normas_vac.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf


CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado é a letra D.  

 

“Silábico-alfabética: esta fase de transição se caracteriza pelo fato de a criança deixar de considerar a silaba como 
uma unidade sonora e passar a compreender que a mesma pode ser segmentada e analisada em elementos 
menores que são os fonemas. Nesta fase a criança descobre que algumas sílabas podem ser representadas por 
mais de uma letra.” 

 Gobineau & Perron (1975) apud Moraes (1998)  

 

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais15/alfabetica/VitalClaudiaBernardi.htm  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra A da questão se refere a Distúrbios de Linguagem. A única alternativa que atende ao 
enunciado da questão é a letra B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Permanece inalterado o 
gabarito oficial. 

 

- JERGER, S.; JERGER,J. Alterações auditivas. São Paulo: Atheneu, 1998. 

- KATZ, J. Tratado de Audiologia Clínica. São Paulo: Manole, 1999 

 

https://www.passeidireto.com/disciplina/audiologia-ii?type=6&materialid=3688139  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

CARGO: MÉDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. Apesar das considerações 
apontadas pelo candidato, o enunciado se refere a causas associadas à maior taxa de mortalidade e recorrência 
de sangramento. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 

 

 

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais15/alfabetica/VitalClaudiaBernardi.htm
https://www.passeidireto.com/disciplina/audiologia-ii?type=6&materialid=3688139


CARGO: MÉDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 

 

“A associação de IECA com BRA não é recomendada, pois, além de não mostrar benefício em desfechos CV, 
acrescentou risco de efeitos adversos;” 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf 

Atualização da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica – 2012.  

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão é claro ao solicitar qual conduta deve ser evitada no paciente portador 
de pancreatite crônica. A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise de recursos e comprovação de candidato, constatou-se que a questão possui duas 
alternativas que atendem ao enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que apresenta uma causa exógena de Hipertensão 
Arterial Sistêmica. Glomerulonefrite é uma inflamação do glomérulo. O que confere a alternativa A como resposta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise constatou-se que a questão é clara e objetiva, portanto permanece inalterado o 
gabarito oficial. (Neville, Damm, Allen & Bouquot, 2009) 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada devido a justificativa baseada em evidência científica apresentada 
pelo candidato. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 

- PEGORARO, L F Prótese Fixa 8. FELLER, C Emergências em Endodontia 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A opção D está incorreta.  

 

Segundo Neville, Damm, Allen & Bouquot (2009) as reabsorções externas ocorridas durante tratamento 
ortodôntico não parecem ser afetadas significativamente pelo gênero ou idade do paciente, gravidade da má 
oclusão ou pelo tipo de mecânica usada durante a terapia. Pág 66 

 

As demais opões estão corretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A opção C está incorreta.  

c) Quando há uma significativa demora na erupção dos dentes de determinada região da arcada, deve-se 
investigar a presença de supranumerários. Quando isso ocorre na região anterior da maxila a radiografia 
panorâmica é a radiografia de escolha para o planejamento do tratamento. 

A radiografia de escolha é a periapical e não panorâmica. As demais opções estão corretas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A opção A está incorreta. O enunciado da questão pede a exceção dos fatores.  

A) A dose administrada de anestésico local deve ser calculada em quantidade mínima necessária para controlar 
a intensidade e duração da dor de acordo como grau de sensibilidade do paciente. 

Não há como medir o grau de sensibilidade do paciente. A dose administrada de anestésico local deve ser a 
quantidade necessária para controlar a intensidade e duração da dor de forma adequada para que o procedimento 
cirúrgico planejado seja realizado. (Hupp, Ellis III & Tucker, 2009) 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa D não apresenta um transtorno causado pelo dente incluso, como solicitado no 
enunciado da questão. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

Neville, Brad W.; Damm, Douglas D.; Allen, Carl M.; Bouqout, Jerry E. Cistos e Tumores Odontogênicos. In:  Neville, 
Brad W.; Damm, Douglas D.; Allen, Carl M.; Bouqout, Jerry E. Patologia Oral & Maxilofacial. Editora Guanabara 
Koogan S.A. 2ª ed. Cap 15. p. 565-616. 2004. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 

 
 

 

 



CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na questão e a mesma não possui alternativa que atende ao enunciado da questão. 
Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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