Concurso Público Edital nº 001/2018

RESPOSTA DE RECUROS – GABARITO
Auxilia Administrativo
Questão 04 – DEFERIDO – NULA
Questão 10 – INDEFERIDO – Manter de Gabarito Letra E
Questão 11 – DEFERIDO – Mudança de Gabarito Letra E
Questão 15 – DEFERIDO – Mudança de Gabarito Letra E
Questão 25 – INDEFERIDO – Manter Gabarito
Questão 38 – INDEFERIDO – Manter Gabarito
Questão 39 – INDEFERIDO – Manter Gabarito
Professor de Português
Questão 13 – INDEFERIDO
Questão 26 – DEFERIDO – NULA
CARGO: Odontólogo
Questão 01 – NULA
Questão 06 – INDEFERIDO
O Texto diz:
“Até recentemente, os EUA vinham lidando com a ameaça norte-coreana de forma diplomática, impondo
sanções na tentativa de sufocar a economia e forçar o regime a desistir de seu programa nuclear. Mas, ao ser
pressionado, Kim Jong Un tem respondido com uma retórica agressiva, ameaçando com novos testes e
dizendo-se pronto para entrar em uma guerra.”.

A letra A da questão afirma que:
“os EUA vêm lidando com a ameaça norte-coreana de maneira pacífica, impondo sanções na tentativa de
sufocar a economia e forçar o regime a renunciar de seu programa nuclear e aderir à forma de governo
Capitalista (ERRO DA LETRA A). Mas, ao ser pressionado, Kim Jong Un tem respondido com uma retórica
agressiva, ameaçando com novos testes e dizendo-se pronto para entrar em uma guerra.”.
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Em virtude disto, a banca decide manter o gabarito letra C, pois este está em consonância com o texto que diz
o seguinte: “Outra nação que desempenha um papel importante nesta crise é a China, principal aliada dos
norte-coreanos, que tenta convencer os dois lados a não elevar a tensão. O interesse chinês em manter a
Coreia do Norte longe de um conflito obedece a razões mais práticas do que ideológicas – se houver um
colapso do regime norte-coreano, a eventual unificação da Coreia resultaria em fortalecimento da influência
norte-americana em região próxima de sua fronteira.”.
Questão 05 – INDEFERIDO
A banca decidiu manter o gabarito como letra C, pois o conflito armamentista entre EUA (Capitalismo) e Coreia
do Norte (Comunismo) é histórico e não recente, como afirma a letra A. Isto pode ser corroborado pelo próprio
texto que diz: “Como o programa nuclear norte-coreano já foi motivo de outras crises agudas no passado,
espera-se que a atual tensão não passe da retórica agressiva e troca de acusações entre EUA e Coreia do
Norte”.
Questão 11 – INDEFERIDO
Argumentação inconsistente, pois o texto é bem claro quando diz que o estopim do movimento ocorreu quando
o comerciante local Mohammed Bouazizi ateou fogo no próprio corpo (suicídio) após ser ultrajado pela polícia.
Em virtude disto, a banca decidiu manter o gabarito como letra B.
Questão 12 – INDEFERIDO
Argumentação inconsistente, pois o comando da questão 12 refere-se à principal pauta da Primavera Árabe,
a qual era a falta de democracia e liberdade de expressão por causa dos governos ditatoriais que
comandam a política local. Com base nisto, a banca decidiu manter o gabarito oficial: letra E.
Questão 24 – INDEFERIDO
A Lei 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) são utilizados para, EXCETO:
A. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
B. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional.
C. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde
D. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal
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E. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Ministério da Saúde.
Lei 8142, de 28 de dezembro 1990, Art. 2 . Inciso II: Os itens a,b,c e d estão corretos.A questão quer saber qual item não
corresponde a utilização dos recursos do fundo nacional de saúde
O artigo 5: fala que é o ministério da saúde autorizado a estabelecer condições para aplicação dessa lei
Questão 26 – INDEFERIDO
Em relação à utilização do cimento de ionômero de vidro, podemos afirmar que:
A. sua presa final se dá em cerca de 12min
B. é indicado em regiões submetidas a esforços mastigatórios
C. sua adesão à dentina é maior do que ao esmalte
D. o condicionamento ácido deve ser feito com ácido poliacrílico a 10%ou a 25% por 10s
E. o acabamento e o polimento de restaurações devem ser feitos antes da presa inicial (cerca de 5min)
Item C incorreto:
Adesão à estrutura dental por meio dos íons hidrogênio do liquido que deslocam íons cálcio e fosfato que, por sua vez,
unem-se aos grupos carboxílicos do cimento e do dente. A união é maior em relação ao esmalte do que á dentina. (André
Fabio Vasconcelos Moro)
As principais características do cimento de ionômero de vidro são: Adesividade à estrutura dental (maior em esmalte) pela
reação de quelação ao cálcio, liberação de íons flúor (maior no período de geleificação) contribuindo para o controle da
cárie dentária e remineralização do esmalte;
Para se obter uma satisfatória união à dentina, a superfície deve ser previamente condicionada. O melhor agente
condicionante para tal finalidade é o ácido poliacrílico, embora o ácido tânico também pareça ser efetivo.
Referências bibliográficas 1.NOORT, R. Introduction to dental materials. Baltimore: 1994, 236 p. 2.HICKEL R.A.,
FOLWACZNY, M. Various forms of glass ionomers and compomers. Oper Dent, suppl 6: 177-90, 2001.

Questão 27 – INDEFERIDO
O analgésico mais indicado durante a gestação é o paracetamol . É um anagesico seguro para uso em gestante e lactantes
.
O uso da dipirona deve ser evitado nos três primeiros meses e nas últimas seis semanas da gestação e, MESMO FORA
DESSES PERÍODOS, SOMENTE ADMINISTRAR EM GESTANTES EM CASOS DE EXTEMA NECESSIDADE. (TERAPEUTICA
MEDICAMENTOSA EM ODONTOLOGIA ,EDUARDO DIAS DE ANDRADE.)
LOGO: Apesar da paciente está no quinto mês de gestação a dipirona não é o analgésico de escolha para este caso,
Questão 28 – NULA
APESAR DA CLINDAMICINA SER A PRIMEIRA ESCOLHAR PARA ALERGICOS A PENICILINA , AZITROMICINA TAMBEM
PODERIA SER UMA ESCOLHA MESMO NAO SENDO MUITO UTILIZADA NA ODONTOLOGIA ,DEVIDO ISSO A BANCA
RESOLVEU ANULAR .
Questão 29 – INDEFERIDO
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Assim como em outras infecções, as interações hospedeiras-bactérias determinam a natureza e a extensão da doença
resultante.
Questão 33 – INDEFERIDO
Além de medidas locais como: (bochechos com clorexidina, raspagem ...) os antibióticos são usados como adjuvantes em
tratamento da gengivite ulcerativa necrosante aguda , devido debilidade do paciente e tecidos necróticos presentes
.(NEVILLE, PATOLOGIA ORAL)
O uso da gentamicina em odontologia é bastante limitado, sendo mais indicados em tratamento de infecções graves, por
via parenteral, em ambiente hospitalar (EDUARDO DIAS DE ANDRADE,TERAPEUTICA MEDICAMENTOSA EM
ODONTOLOGIA )
Questão 35 – INDEFERIDO
A definição da promoção de saúde conduz-nos antes de mais a um conceito muito importante que é o conceito de saúde.
Para melhor percebermos o seu conceito, olhemos para a definição dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Esta
define saúde, como “o bem-estar físico, mental e social, mais do que a mera ausência de doença…”. Esta definição vai, por
isso, contra os conceitos de saúde, muitas vezes, enraizados nos indivíduos, que assumem que estar saudável é apenas
não apresentar qualquer doença.
Neste sentido, a promoção de saúde deve ser encarada de uma forma ampla. Ou seja, promover a saúde é muito mais
que efetuar a mera prevenção de doenças.
Promover a saúde é não só melhorar a nossa condição de saúde, mas também melhorar a nossa qualidade de vida e o
nosso bem-estar.
Marcondes (apud Santos, 1988) define educação em saúde como sendo um conjunto de atividades que sofrem influência
e modificação de conhecimentos, atitudes, religiões e comportamentos, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida
e de saúde do indivíduo.
PORTANTO A UNICA ALTERNATIVA CORRETA SERIA: PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cargo: Enfermeiro
Questão 13 – INDEFERIDO
Questão 27 – INDEFERIDO
Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem, é direito exercer cargos de direção, gestão e coordenação,
no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício da ENFERMAGEM. A alternativa
“e” fala sobre exercer tais cargos no setor da saúde (esse engloba outras áreas além da enfermagem). Em virtude disto, a
banca decidiu manter o gabarito oficial: letra B.
Questão 32 – NULA
Cargo: Técnico de Enfermagem
Questão 10 – INDEFERIDO
A banca não entendeu o recurso que foi solicitado pelo candidato. Sendo assim, o gabarito oficial continua sendo letra E.
Questão 30 – DEFERIDO - A banca decidiu alterar o gabarito da questão 30 para letra A.
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Cargo: Técnico de Saúde Bucal
Questão 21 – NULA
Questão 25 – Mudança de Gabarito de A para C
Questão 32 – INDEFERIDO
Questão 34 – INDEFERIDO
Cargo: Nutricionista
Questão 13 – INDEFERIDO Questão 23 – INDEFERIDO – A questão solicita onde a absorção é MÁXIMA, que é no duodeno, porção do intestino
delgado.
Questões 26 e 29 – INDEFERIDO – Questões válidas e comuns em diversos concursos da área, parecidas, mas NÃO
igual.

Questão 32 – NULA – Erro de digitação.
Questão 34 – INDEFERIDO – A questão e o gabarito mantidos. Está associada a excesso peso e ao aleitamento
materno inclusive em criança, porém não associado à obesidade na vida adulta, a questão fala de repercussões no
estado nutricional.
Questão 37 – NULA
Cargo: Professor de Matemática
Questão 11 – INDEFERIDO – A questão versa sobre números naturais, números reais, números inteiros e números
racionais.
Questão 29 – NULA
Questão 30 – NULA
Legislação e Fundamentos Pedagógicos

Questão 31 – INDEFERIDO – Pois a questão se refere a administração escolar que é muito bem discutida pelo autor
referenciado.

Questão 32 – INDEFERIDO – A questão se refere a etapas do planejamento didático a luz do referido autor.
Questão 35 – INDEFERIDO – A questão se refere à Legislação (LDB) Seção V, Art. 37, § 1º.
Questão 36 – INDEFERIDO – A questão pede o Art. 62, a questão traz o texto na integra.
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Questão 37 – INDEFERIDO – A questão se refere sobre as Tendências Pedagógicas à Luz de LIBÂNEO, bem como a ordem
das mesmas, segundo o referido autor.
Cargo: Professor de Geografia
Questão 19 – INDEFERIDO – A questão está adequada ao conteúdo. Além disso, estamos nos referido aos países
pobre, estamos nós referidos não a suposições mas a comprovação através de órgãos conceituados e de
credibilidade, portanto, a resposta está em conformidade e mantida.
Questão 20 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Questão 21 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Questão 24 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Cargo: Professor de Ciências
Questão 17 – DEFERIDO – Mudança de gabarito de B para C.
Questão 19 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Questão 22 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Questão 30 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Cargo: Professor de História
Questão 11 – INDEFERIDO – Manter gabarito - A questão em discussão está correta, pois a mesma encontra-se
fundamentada
em
uma
bibliografia
consistente
e
adequada
(AZEVEDO,GISLANE
CAMPOS
E
SERIACOPI,REINALDO,HISTORIA EM MOVIMENTO; 1º ANO DO ENSINO MÉDIO,ÁTICA,2010. P.12,13).
Questão 12 – NULA
Questão 13 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Cargo: Educador Físico
Questão 38 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Cargo: Auxiliar de Laboratório
Questão 32 – INDEFERIDO
Cargo: Técnico de Saúde Bucal
Questão 21 – NULA
Questão 25 – DEFERIDO – Mudança de gabarito de A para C.
Questão 32 – INDEFERIDO – Manter gabarito
Questão 34 – INDEFERIDO – Manter gabarito
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Cargo: Biomédico
Questão 22 – INDEFERIDO – Manter gabarito. Diante do que foi exposto pelo candidato em dizer que o braço não faz
parte do microscópio óptico, o braço faz parte do microscópio óptico, a letra i foi apenas erro de digitação quem é da área
sabe que não existe braço i.

Questão 28 – INDEFERIDO - O assunto está previsto no edital no item 20 marcadores tumorais, está tratando sobre a
carcinogênese que está relacionado com o assunto marcadores tumorais.
Questão 27 – INDEFERIDO - Pois não foi especificado o tipo de esfregaço sanguíneo na questão, foi analisado de forma
geral o esfregaço sanguíneo , sendo assim existe apenas uma resposta correta letra E.
Questão 34 – NULA
Questão 36 – NULA
Cargo: Professor de Educação Infantil e Professor de 1º ao 5º Ano
Questão 35 – INDEFERIDO – A questão se refere à Legislação (LDB) Seção V, Art. 37, § 1º.
Questão 30 – INDEFERIDO – A questão se refere a etapas do planejamento didático a luz do referido autor.
Questão 36 – INDEFERIDO – A questão pede o Art. 62, a questão traz o texto na integra.

Teresina (PI) 06 de abril de 2018
Coordenação de eventos - IGE
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