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CARGOS: Engenheiro Civil  
 
01 – QUESTÃO 04 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO, o autor apresenta sua opinião (tese) - busca de equilíbrio em suas atitudes – depois 
justifica com exemplos e vai argumentando. 
 
02 – QUESTÃO 16 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –DEFERIDO -  questão NULA 

 

03 – QUESTÃO 17 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 
 
04 – QUESTÃO 19 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 

 

05 – QUESTÃO 24 – Candidato solicita anulação, pois segundo ele NÃO tem resposta. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 

 

06 – QUESTÃO 29 – Candidato solicita anulação, pois segundo ele NÃO tem resposta. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 
 
07 – QUESTÃO 32 – Candidato solicita anulação, por haver duas alternativas iguais. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Não compromete o raciocínio do candidato, portanto, manter gabarito publicado. 

 

CARGO: Psicólogo  
 
01 – QUESTÃO 16 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –DEFERIDO -  questão NULA 

 
CARGO: Motorista  

 
01 – QUESTÃO 21 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –INDEFERIDO - Manter gabarito publicado. 

 
CARGO: Enfermeiro  

 
01 – QUESTÃO 29 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –DEFERIDO – questão NULA. 
 
02 – QUESTÃO 38 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 

 
03 – QUESTÃO 39 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 
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CARGO: Médico   
 
01 – QUESTÃO 08 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – O verbo “acreditar”, é T.D pois está na acepção de “fazer suposição sobre”. 
Portanto, manter gabarito publicado. 
 
02 – QUESTÃO 29 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –DEFERIDO – Questão NULA. 

A decisão por anulação da questão não se deve à justificativa apresentava pelo candidato, mas sim pelo fato 
de erro de digitação nas alternativas. O gabarito deveria constar na leta B o termo HIPOCALEMIA e não 
HIPERCALEMIA.  

Apesar de bastante seguro, a reposição de vitamina B12 pode apresentar riscos. Como o potássio é o principal 
cátion do líquido intracelular, os estados anabólicos podem provar hipopotassemia secundária à sua 
transferência para dentro das células, o que pode ocorrer depois da rápida proliferação celular observada nos 
pacientes com anemia perniciosa tratada com vitamina B12.  

Referência: SINGER, G.G.; BRENNER,B.M. Distúrbios hidreletrolíticos. In: Harrison Medicina Interna / editores Anthony S. Fauci et al. 19. ed. Rio de 
Janeiro: McGrawHill, 2016.  

03 – QUESTÃO 33 – Candidato solicita mudança de gabarito. 

RESPOSTA –INDEFERIDOManter alternativa C  
A tuberculose pulmonar pode ser classificada em primária ou secundária.  

A primária ocorre pouco depois da infecção inicial pelo bacilo da tuberculose. A lesão que se forma após a 
infecção é habitualmente periférica e acompanhada, em mais de metade dos casos, de linfadenopatia hilar ou 
paratraqueal, que pode não ser detectável na radiografia de tórax. Este nódulo tuberculoso primário (nódulo 
de Ghon) geralmente está localizado em área subpleural inferior do lobo superior ou área superior do lobo 
inferior. Em pacientes com bom estado imunológico a regressão desta lesão leva à cicatrização das áreas 
comprometidas, com posterior calcificação.  

Portanto, a afirmação da alternativa E “A maioria dos focos pulmonares são subpleurais” está correta e não 
pode ser o gabarito da questão, já que esta pede uma alternativa falsa.  

Por outro lado, a alternativa C (“a maior dos casos de obstrução brônquica não responde ao tratamento 
convencional”) é falsa, visto que a recomendação de esquema para tratamento de todas as formas 
pulmonares é a mesma, inclusive na tuberculose endobrônquica, dado à possibilidade de resposta ao 
tratamento convencional.  

Referência: RAVIGLIONE M.C.; O’BRIEN R.J. Tuberculose. In: Harrison Medicina Interna / editores Anthony S. Fauci et al. 19. ed. Rio de Janeiro: 
McGrawHill, 2016.  

 
CARGO: Nutricionista    

 
01 – QUESTÃO 25 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
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RESPOSTA –INDEFERIDO – A alimentação é um ato voluntário e consciente. Ela depende totalmente da 
vontade do individuo e é o homem quem escolhe o alimento para seu consumo. A nutrição é um ato 
involuntário, uma etapa sobre a qual o individuo não tem controle. Começa quando o alimento é levado à 
boca. A partir desse momento, o sistema digestivo entre em ação, ou seja, a boca, o estômago, o intestino e 
outros órgãos desse sistema começam a trabalhar em processos que vão desde a trituração dos alimentos ate 
a absorção dos nutrientes. 
(Módulo 10: Alimentação e nutrição no Brasil I - Maria de Lourdes / Carlos Rodrigues... [et al.] – Brasília: Universidade de Brasília, 
2017). 

 
02 – QUESTÃO 28 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –DEFERIDO – questão NULA, duas resposta correta. 
 
03 – QUESTÃO 33 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – A genética contribui sim para a obesidade, porém fatores ambientais e estilo de 
vida possuem uma maior influência sobre o peso, conforme referência abaixo, dentre elas a OMS, cujo 
protocolo é seguindo pelo Ministério da Saúde. Portanto, manter gabarito. 
REF. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity and overweight. Disponível  em: Acesso em: 03 out. 2004  

 
04 – QUESTÃO 35 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –DEFERIDO – questão NULA, duas resposta correta. 
 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde  
 
01 – QUESTÃO 13 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –INDEFERIDO - Manter gabarito publicado. 
 
02 – QUESTÃO 14 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –INDEFERIDO - Manter gabarito publicado. 

 
03 – QUESTÃO 27 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 

 
04 – QUESTÃO 29 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 

 
05 – QUESTÃO 36 – Candidato solicita mudança de gabarito. 
RESPOSTA –INDEFERIDO – Manter gabarito publicado. 

 
CARGO: Atendente de Consultório Odontológico  

 
01 – QUESTÃO 13 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –INDEFERIDO - Manter gabarito publicado. 
 
02 – QUESTÃO 14 – Candidato solicita anulação da questão. 
RESPOSTA –INDEFERIDO - Manter gabarito publicado. 

 


