RESPOSTA AOS RECURSOS DO
CONCURSO PÚBLICO DE BALSA NOVA
MANHÃ

NÍVEL ALFABETIZADO
PORTUGUÊS

QUESTÃO 01 – ALTERADA DE “A” PARA “E”
JUSTIFICATIVA: A afirmação da alternativa A está correta de acordo
com o texto, pois de acordo com o primeiro parágrafo, o dono da casa
não era contra a ideia de se ter um cachorro, desde que ele fosse
obediente e com um mínimo de educação. A afirmativa E está
incorreta de acordo com o texto, uma vez que essa afirmação não
consta do texto.
Pela justificativa apresentada, o gabarito será alterado de “A” para “E”.
QUESTÃO 04 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Ao ser várias vezes exemplado, o cachorro não corrigia
seus hábitos, pois está claro que para a família quem fazia pipi onde
não deveria era o cachorro. Portanto, a afirmação está correta.
Pelo exposto, o gabarito permanece inalterado.
QUESTÃO 15 – MANTER

JUSTIFICATIVA: A palavra cassino não interfere no restante da
afirmativa, pois ocorreu um show em uma das dependências do navio e

o mais importante é que a cada semana o público a que assistia a
apresentação era diferente.
Portanto, apenas a alternativa D está incorreta e por esse motivo a
questão não será anulada.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 18 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
2 = 15 + 15 + 21 + 21
2 = 72
= 36
4 =
4 = 36
=9
9 = 729

QUESTÃO 21 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
= ∙ ∙
j=?
c = 3.000,00
i = 5% a.m
t = 1 ano e meio são 18 meses.
5
∙ 18
100
= 2.700,00

= 3.000 ∙

= 2.700 + 3.000
= 5.700,00

CONHECIMENTO GERAIS

QUESTÃO 29 – ANULADA

NÍVEL FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS
QUESTÃO 01 – ALTERADA DE “A” PARA “E”
JUSTIFICATIVA: A afirmação da alternativa A está correta de acordo
com o texto, pois de acordo com o primeiro parágrafo, o dono da casa
não era contra a ideia de se ter um cachorro, desde que ele fosse
obediente e com um mínimo de educação. A afirmativa E está
incorreta de acordo com o texto, uma vez que essa afirmação não
consta do texto.
Pela justificativa apresentada, o gabarito será alterado de “A” para “E”.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 24 – ANULADA

QUESTÃO 25 – MANTER
JUSTIFICATIVA: De acordo com os dados de 2018, a frota de veículos
de Balsa Nova possui 8.521 veículos sendo:
1º - Automóveis = 4.592
2º - Motocicletas = 1.533
3º - Caminhonete = 752
4º - Caminhão = 429
5º- Motoneta = 261

(...)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/balsanova/pesquisa/22/28120>. Acesso em: 18 jun 2019.

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

MATEMÁTICA
QUESTÃO 13 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
62,5% = 4.200
100% = 6.720
6.720
12

= $ 560,00

QUESTÃO 15 – MANTER
JUSTIFICATIVA:

"

=

!

= 156

"

= 588

!

+ #−1 ∙%

588 = 156 + # − 1 ∙ 12
# = 37
O primeiro múltiplo de 12 entre 144 e 600 é o 156 e o último é 588.
Os números 144 e 600 não entram nos valores entre 144 e 588.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 19 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Conforme publicação de material didático, link abaixo, segue a
justificativa para o gabarito da questão:
A alternativa A é a única que apresenta caracteres que não podem ser utilizados para nomes e
arquivos.
As outras alternativas apresentam caracteres que não podem ser utilizados em nomes e
arquivos, mas apresenta também, caracteres que podem ser utilizados em nomes e arquivos.
Pasta é o nome que damos a certas “gavetas” no disco. Pastas são estruturas que dividem o
disco em várias partes de tamanhos variados, como cômodos em uma casa. Uma pasta pode
conter arquivos e outras pastas. As pastas são comumente chamadas de Diretórios, nome que
possuíam antes.

Os arquivos ou pastas no Windows podem ter nomes de até 260 caracteres. Depende do
tamanho do caminho completo para o arquivo (como C:\Arquivos de Programa\filename.txt).
Alguns caracteres são considerados especiais e, por isso, não podem ser utilizados para atribuir
nomes a arquivos e pastas. São eles: \ / : * ? “ < > |
https://centraldefavoritos.com.br/wpcontent/uploads/2017/03/sistema_operacional_windows_10.pdf

QUESTÃO 20 - MANTER
JUSTIFICATIVA: Conforme publicações dos links abaixo, segue a justificativa para o
gabarito da questão:
Aplicativos Maliciosos (Malware)
Aplicativo malicioso ou Malware (Malicious Software) é um termo genérico que
abrange todos os tipos de programa especificamente desenvolvidos para executar ações
maliciosas em um computador.
Na literatura de segurança o termo malware também é conhecido por “software malicioso”.
Alguns exemplos de malware são:
vírus;
worms e bots;
backdoors;
 cavalos de tróia;
 keyloggers e outros programas spyware;




Vírus
Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que
se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos de um computador. O vírus depende da execução do programa ou
arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção.
Os vírus criam cópias de si mesmo, espalhando-se pelo computador, dificultando a ação do
antivírus. Os vírus de computador podem gerar desde travamentos, lentidão, perda de dados e
até mesmo danificar programas e arquivos.
Os principais tipos de vírus são:
B Vírus de arquivos: infectam arquivos de programas e criados pelo usuário;
B Vírus de boot: infectam os arquivos de inicialização do sistema, escondem-se no
primeiro setor do disco e são carregados na memória antes do sistema
operacional.
B Vírus de macro: comuns em arquivos do Word e Excel são vírus que ficam anexados ao
arquivo.
B Vírus criptografados: são vírus que tem seu código fonte (linhas de comando)
criptografadas, ou seja, os caracteres da programação são alterados por outros
caracteres. Tudo isso para dificultar sua interpretação e conseqüentemente seu
antídoto.
B Vírus polimórficos: destaca-se por multiplicarem-se com facilidade e para cada
novo vírus gerado seu código fonte é alterado.

Adware e Spyware
Adware (Advertising software) é um tipo de software especificamente projetado
para apresentar propagandas, seja através de um browser, seja através de algum outro
programa instalado em um computador.
Em muitos casos, os adwares têm sido incorporados a softwares e serviços,
constituindo uma forma legítima de patrocínio ou retorno financeiro para aqueles que
desenvolvem software livre ou prestam serviços gratuitos. Um exemplo do uso legítimo
de adwares pode ser observado no programa de troca instantânea de mensagens MSN
Messenger.
Spyware, por sua vez, é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria
de software que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as
informações coletadas para terceiros.
Existem adwares que também são considerados um tipo de spyware, pois são projetados
para monitorar os hábitos do usuário durante a navegação na Internet, direcionando as
propagandas que serão apresentadas.
Os spywares, assim como os adwares, podem ser utilizados de forma legítima,
mas, na maioria das vezes, são utilizados de forma dissimulada, não autorizada e
maliciosa.

Seguem algumas funcionalidades implementadas em spywares, que podem ter
relação com o uso legítimo ou malicioso:
•
•
•
•

Monitoramento de URLs acessadas enquanto o usuário navega na Internet;
Alteração da página inicial apresentada no browser do usuário;
Varredura dos arquivos armazenados no disco rígido do computador;
Monitoramento e captura de informações inseridas em outros programas, como IRC ou
processadores de texto;
• Instalação de outros programas spyware;
• Captura de senhas bancárias e números de cartões de crédito;
• Captura de outras senhas usadas em sites de comércio eletrônico.

É importante ter em mente que estes programas, na maioria das vezes,
comprometem a privacidade do usuário e, pior, a segurança do computador do usuário,
dependendo das ações realizadas pelo spyware no computador e de quais informações
são monitoradas e enviadas para terceiros.
Spyware é um software que exibe anúncios, coleta informações sobre você ou
altera configurações em seu computador, geralmente sem o seu consentimento. Por
exemplo, o spyware pode instalar favoritos, barras de ferramentas ou links indesejados
no navegador da Web, alterar sua home page padrão ou exibir anúncios pop-ups
frequentemente. Alguns spywares não exibem sintomas que possam ser detectados, mas
coletam em segredo informações confidenciais, como, por exemplo, os sites que você
visita ou o texto que você digita. A maioria dos spywares é instalada através do download
de softwares gratuitos, mas, em alguns casos, basta visitar um site para que o
computador seja infectado com spyware.
http://files.tlconcursos.webnode.com.br/2000000669bd2d9ccce/Apostila%20Segurança%20Informática.pdf
https://centraldefavoritos.com.br/2016/10/27/nocoes-basicas-de-seguranca-e-protecao-virusworms-e-derivados/

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
CARGO AGENTE EDUCACIONAL
QUESTÃO 29 – MANTER
JUSTIFICATIVA: O Regimento escolar é um documento legal, de
caráter obrigatório, elaborado pela instituição escolar que fixa a
organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar do
estabelecimento que regula as suas relações com o público interno e
externo. O candidato afirma que na questão supracitada, que “o
regimento escolar (normativas disciplinares em sua maioria) é de

arquivamento permanente também.” Ao analisarmos a questão
constatamos que o regimento, deve estar disponível para a consulta de
toda a comunidade escolar, sendo assim caracterizado como
de guarda temporária, podendo ser eliminados decorridos certo
prazo. O recurso portanto é improcedente.
QUESTÃO 30 – ANULADA

QUESTÃO 34 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que
“todas as repostas estão corretas, pois a resposta letra "d" diz: áreas
como Linguagens e suas tecnologias, está contemplado no ensino
fundamental”. O enunciado da questão solicita que de acordo com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atualizada, o
candidato identifique a alternativa incorreta em relação ao Ensino
fundamental. Ao analisarmos a questão verificamos que de acordo
com o artigo 32, estão corretas as alternativas (A), (B) e (C): O ensino
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade terá por objetivo
a formação básica do cidadão. A alternativa (D), áreas como
linguagens e suas tecnologias, está contemplada na lei no artigo 35, a
Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho
Nacional
de
Educação,
na
seguinte
área
do
conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, o que comprova que
esta alternativa não condiz com o ensino fundamental. O recurso
portanto é improcedente.

QUESTÃO 37 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a
alternativa (B) é também a resposta da questão, portanto, há duas
respostas. Ao analisarmos verificamos que o documento de
desligamento de uma pessoa ao cargo que vinha ocupando em órgão
público, não faz parte de um arquivo ativo da escola, pois o mesmo,
contempla documentos em uso constante. O arquivo morto ou
permanente são os que contêm os documentos de frequência
praticamente nula, local de armazenamento dos
documentos de
exoneração do funcionário. A alternativa (B), o formulário de matrícula

do ano em curso, está relacionada com os Curso de Formação
Continuada, processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes
necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida profissional
e não ao corpo discente como sugere o candidato.

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA

QUESTÃO 30 – ANULADA

QUESTÃO 32 – MANTER
JUSTIFICATIVA: ( Forame oval (crânio) O forame oval é uma abertura presente
no esfenóide, um dos ossos que compõem a base do crânio humano. Serve de
passagem para nervo mandibular (ramo do trigêmeo) e uma artéria meníngea
acessória. Se localiza póstero-lateralmente ao forame redondo, entre esse e o forame
espinhoso.)

QUESTÃO 38 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (O Streptococcus mutans possui uma grande variedade de
mecanismos para colonizar a superfície dentária e se tornar uma espécie
numericamente significante no biofilme dentário. Este microrganismo reúne
vários fatores de virulência para o desenvolvimento da cárie dentária, como a
acidugenicidade e aciduricidade, a capacidade de adesão e acúmulo nas
superfícies dentárias, a síntese de polissacarídeos intracelulares como forma
de armazenamento de substrato e de proteínas extracelulares solúveis e
insolúveis em água20. Para colonizar a cavidade oral, o S. mutans precisa de
superfícies duras, não descamativas, sobre as quais coloniza e se acumula
como parte da complexa microbiota do biofilme dentário. A fase inicial de
colonização é dependente da interação específica entre S. mutans e
proteínas/glicoproteínas de origem salivar e microbiana adsorvidas às
superfícies dentárias (película adquirida). Outro importante mecanismo de
patogenicidade do S. mutans é a desmineralização do tecido duro dental pelo
ácido lático produzido no seu metabolismo fermentativo. No entanto, para que
haja produção de ácido suficiente para sustentar a desmineralização
progressiva do dente, há necessidade de aumento da proporção de S. mutans
no biofilme dentário, a qual é favorecida pela tolerância destas espécies a
baixos valores de pH3. Apesar da doença cárie afetar mais comumente a coroa

dos dentes, as cáries radiculares também são prevalentes, especialmente em
populações mais idosas. Estudos sobre a microbiologia da cárie radicular da
década de 70 enfatizaram a importância do Actinomices como principal agente
etiológico da cárie de raiz, principalmente os A. viscosus e A. naeslundi.
Porém, estudos mais recentes indicaram que o papel que estes
microrganismos desempenham é menor do que o descrito, além de
enfatizarem a importância do S. mutans e do lactobacillus na cárie radicular12.)
www.unip.br/presencial/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2009/0
1_jan-mar/V27_N1_p67-72.pdf

QUESTÃO 40 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (Selante de fossas e fissuras O CIV tem sido utilizado com a finalidade de
selamento de fossas e fissuras em função das suas propriedades físicas e químicas (Figuras 1A
e B). Embora a retenção seja inferior à dos selantes resinosos, a capacidade deste material na
prevenção de lesões de cárie parece não ser afetada, uma vez que o ionômero permanece
retido na profundidade da fissura mantendo, então, a capacidade de ação química, por meio
da liberação de fluoretos. )
http://revodonto.bvsalud.org/pdf/occ/v10n1/a04v10n1.pdf

CARGO NUTRICIONISTA
QUESTÃO 26 - MANTER
JUSTIFICATIVA: A questão apresentou as temperaturas -18°C ou
temperatura inferior, -2°C a 2°C, 5 a 6°C, 6 a 8°C e 8 a 12°C e solicitou a
temperatura
mais
recomendada
para
carnes
resfriadas,
descongelamento de carnes e carnes pré-preparadas considerando
como correta -2°C a 2°C . De fato, a RDC nº 216, de 15 de setembro de
2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação recomenda que o descongelamento e a
conservação de carnes resfriadas sejam efetuados em condições de
refrigeração à temperatura inferior a 5ºC (cinco graus Celsius). No
entanto, cabe ao profissional nutricionista escolher a temperatura mais
adequada para a sua UAN, desde que essa temperatura esteja dentro
dos parâmetros recomendados pela ANVISA, órgão regulador e que
tem como finalidade proteger a saúde da população.

Na parte de estocagem fria no livro da Helena Maria Pinheiro sant’Ana¹,
ela apresenta esse agrupamento (carnes resfriadas, descongelamento
de carnes e carnes pré-preparadas), considerar temperatura de -2°C a
2°C, baseada em Teixeira e cols, 2004², temperatura que a banca
considera viável e segura na prática de UAN. O livro é adotado em
várias universidades do país. Além disso, a autora conta com uma
competência técnica inegável, tem elevado reconhecimento e
confiança irrestrita da banca.
REFERENCIAS
1. Sant’Ana, Helena Maria Pinheiro. Planejamento Físico-Funcional de Unidades
de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012.
2. Teixeira, S. et al. Administração aplicada às unidades de alimentação e
nutrição. São
Paulo: Atheneu, 2004. 219p.

QUESTÃO 27 – MANTER
JUSTIFICATIVA: A questão solicitou uma condição de estrutura física
DESFAVORÁVEL a qualidade de trabalho e ao pessoal operacional. E
nisso, o pé direito de no máximo 3 metros é desfavorável, considerando
a temperatura elevada de nosso país. A NR 24¹ recomenda pé-direito
de 3,00 (três) no mínimo, considerando unidades de produção pequena
que contam com poucos equipamentos e funcionários. Para unidades
maiores, o pé-direito deve ter de 4 a 5 metros, sendo aceitável 3,5m
para permitir uma boa circulação de ar nos diversos setores².
Quanto ao questionamento da iluminação e ventilação natural, têm-se
que uma das estratégias para obtenção de temperatura mais
confortável em UAN é a utilização de iluminação e ventilação natural
com dimensões de 10 a 15% da área do setor³.
REFERENCIAS
1. Brasil. NR 24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de
Trabalho.
2. Sant’Ana, Helena Maria Pinheiro. Planejamento Físico-Funcional de Unidades
de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012.

3. Associação Brasileira de empresas de refeições Coletivas, Unidade de
Alimentação e Nutrição. Condições estruturais; edifícios e instalações. In
Manual Prático de elaboração e serviço de refeições para
coletividades. 8. Ed. São Paulo, 2003.
QUESTÃO 29 – MANTER

JUSTIFICATIVA: Candidato solicitou anulação da questão com a
alegação de que o enunciado está incompleto. Essa banca considera
que o enunciado está completo

QUESTÃO 30 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Candidata solicitou anulação da questão com a
alegação de que a dieta líquida restrita também pode ser oferecida
em PO de cirurgias de boca e estreitamento esofágico, porém essa
dieta é composta por líquidos límpidos e carboidratos, utilizada com a
finalidade de hidratação e mínima formação de resíduos para permitir o
máximo de repouso do sistema digestivo e não inclui suplementos
alimentares para melhores resultados.
REFERENCIA
WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 4ª. ed.
Rio de Janeiro: Atheneu, 2009. p651.

QUESTÃO 31 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
Candidato apresentou alegação que tem duas
assertivas corretas, porém não especificou.

QUESTÃO 35 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Na última atualização de Shils¹ que também é um
clássico da nutrição, os micronutrientes: vitaminas (C, D, E e K) e selênio
foram inseridos nas medidas preventivas e terapêuticas da osteoartrite.
REFERÊNCIA
ROSS, Catharine A. Nutrição Moderna de Shils na Saúde e na Doença.
11 ed. Barueri: Manole, 2016. p755.

QUESTÃO 39 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
Diversas fórmulas enterais para diabéticos foram
desenvolvidas, e na elaboração da questão nenhuma referência de
laboratório foi utilizada e sim a recomendação geral para dieta
específica para doença (diabético ou pacientes em situações que

necessitem de controle da glicose), embora seja importante lembrar
que o Glucerna® RTH citado pela candidata tem em sua composição
de carboidratos 34 (63% maltodextrina, 17% polissacarídeo de soja e
20% frutose).
REFERÊNCIA:
ROSS, Catharine A. Nutrição Moderna de Shils na Saúde e na Doença.
11 ed. Barueri: Manole, 2016. p1139-1140.

TARDE
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
MATEMÁTICA
QUESTÃO 14 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
Cães Dias

Kg

5

6

1.200

8

15

x

Quanto mais quilos de ração, mais dias poderemos alimentar os cães.
Quanto mais quilos de ração mais cães serão alimentados, ou seja,
regra de três composta diretamente proporcional.
1200 5 6
= ∙
&
8 15
& = 4.800

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Conforme material didático, link abaixo, segue a justificativa para o

gabarito da questão:

https://ead.acasadoconcurseiro.com.br/.../apostila-mpc-informatica-rodrigo-schaeffer.pdf

QUESTÃO 20 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Conforme links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão.
O enunciado da questão é bem claro em solicitar que seja informado “respectivamente”,
sobre a medida de qualidade e de velocidade das impressoras.
A resolução de uma impressora é medida em dpi (Dots per Inch) e estabelecida em pontos por
polegada. Quanto maior o índice de dpi, melhor a qualidade de imagem. No caso de uma
impressora que diz ter resolução de 6000x1200 dpi significa que ela consegue pintar 6000
pontos na horizontal e 1200 na vertical em um espaço de 1 polegada quadrada.

A velocidade pela qual uma impressora faz seu trabalho é fator decisivo, caso esta seja
operada em um comércio, como uma gráfica rápida, uma papelaria, um escritório ou até
mesmo se você trabalha em casa e precisa de muitas impressões de documentos para arquivar
ou redigir.
A contagem de folhas impressas por minuto por uma impressora, qualquer que seja o seu tipo
é chamado de PPM (Páginas Por Minuto). Essa sigla é um cálculo base usado para se ter uma
ideia de quantas folhas é possível produzir e otimizar seu trabalho com relação a tempo de
impressão.
https://blog.creativecopias.com.br/velocidade-de-impressao-saiba-o-conceito-de-ppm/
https://tecnologia.uol.com.br/dicas/hardware-gadgets/2009/11/30/confira-15-dicas-basicasantes-de-comprar-uma-impressora.jhtm
https://www.impressorajato.com.br/entenda-o-conceito-ppm?utm_source=ots
http://www.inf.ufsc.br/~j.barreto/cca/perifer/perifericos.htm

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 21 – MANTER
JUSTIFICATIVA: O Decreto 9.772/2019 determinou o fim do horário de
verão em todo território nacional, ao mesmo tempo em que revogou 25
decretos anteriores que tratavam sobre o assunto. A matéria
apresentada pela candidata é de 05/04/2019 e a assinatura oficial do
decreto se deu em 26/04/2019.
DECRETO Nº 9.772 DE 26 DE ABRIL DE 2019
DOU: 26/04/2019
Encerra a hora de verão no território nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
1º, caput, inciso I, alínea “b”, e § 2º, do Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de
maio de 1942,
DECRETA:
Art. 1º - Fica encerrada a hora de verão no território nacional.
Art. 2º - Ficam revogados:
I - o Decreto sem número, de 25 de setembro de 1991, que institui a hora
de verão em parte do Território Nacional, no período que indica;
II - o Decreto sem número, de 16 de outubro de 1992, que institui a hora
de verão, em parte do território nacional, no período que indica;
III - o Decreto nº 942, de 28 de setembro de 1993;

IV - o Decreto nº 1.252, de 22 de setembro de 1994;
V - o Decreto nº 1.636, de 14 de setembro de 1995;
VI - o Decreto nº 1.674, de 13 de outubro de 1995;
VII - o Decreto nº 2.000, de 4 de setembro de 1996;
VIII - o Decreto nº 2.317, de 4 de setembro de 1997;
IX - o Decreto nº 2.495, de 10 de fevereiro de 1998;
X - o Decreto nº 2.780, de 11 de setembro de 1998;
XI - o Decreto nº 3.150, de 23 de agosto de 1999;
XII - o Decreto nº 3.188, de 30 de setembro de 1999;
XIII - o Decreto nº 3.592, de 6 de setembro de 2000;
XIV - o Decreto nº 3.630, de 13 de outubro de 2000;
XV - o Decreto nº 3.632, de 17 de outubro de 2000;
XVI - o Decreto nº 3.916, de 13 de setembro de 2001;
XVII - o Decreto nº 4.399, de 1º de outubro de 2002;
XVIII - o Decreto nº 4.844, de 24 de setembro de 2003;
XIX - o Decreto nº 5.223, de 1º de outubro de 2004;
XX - o Decreto nº 5.539, de 19 de setembro de 2005;
XXI - o Decreto nº 5.920, de 3 de outubro de 2006;
XXII - o Decreto nº 6.212, de 26 de setembro de 2007;
XXIII - o Decreto nº 6.558, de 8 de setembro de 2008;
XXIV - o Decreto nº 8.112, de 30 de setembro de 2013; e
XXV - o Decreto nº 9.242, de 15 de dezembro de 2017.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 2019; 198º da Independência e 131º da
República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Bento Albuquerque
QUESTÃO 22 – ANULADA

QUESTÃO 24 – ANULADA

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
ENFERMEIRO
QUESTÃO 27 – MANTER
JUSTIFICATIVA:
A superlotação de CTI é considerada um Risco
Assistencial. Os demais são riscos ambientais, como é solicitado pela
questão.
São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e
biológicos que existem nos ambientes de trabalho.

QUESTÃO 33 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Segundo o Manual Técnico do Pré-natal e Puerpério:
“Tristeza materna, blues puerperal ou baby blues – manifestação mais
frequente, acometendo de 50 a 70% das puérperas. É definido como
estado depressivo mais brando, transitório, que aparece em geral no 3º
dia do pós-parto e tem duração aproximada de 2 semanas.
Caracteriza-se por fragilidade, hiperemotividade, alterações do humor,
falta de confiança em si própria, sentimentos de incapacidade.”
“Depressão pós-parto – menos frequente, manifesta-se em 10 a 15% das
puérperas, e os sintomas associados incluem perturbação do apetite,
do sono, decréscimo de energia, sentimento de desvalia ou culpa
excessiva, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida,
sentimento de inadequação e rejeição ao bebê”
Portanto a ideação suicida é sintoma característico da depressão pós
parto e não da Blues Puerperal.

QUESTÃO 38 - MANTER
JUSTIFICATIVA: A falta da letra “C” na palavra INCORRETA não altera
o sentido nem a interpretação da questão.

CARGO FARMACÊUTICO BIOQUIMICO

QUESTÃO 29 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (A alternativa refere-se ao Conselho de Saúde que, de
acordo com a Lei nº 8.142/90, órgão colegiado, deliberativo e
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de
governo.
A CONFERÊNCIA DE SAÚDE reunir-se-á a cada quatro anos).

QUESTÃO 31 – MANTER
JUSTIFICATIVA: (De acordo com a RDC nº 67//12007, na prescrição
deverá constar a identificação e assinatura do prescritor).
QUESTÃO 32 – MANTER
JUSTIFICATIVA: De acordo com a RDC nº45/2003, a utilização das
soluções parenterais deve abranger as seguintes etapas: aquisição,
recebimento, armazenamento, distribuição, dispensação, preparação,
administração e investigação de Eventos Adversos. O término da
utilização se dá após a administração, sendo esta responsabilidade do
enfermeiro.
3.2.2 O enfermeiro é o responsável pela administração das soluções
parenterais e prescrição dos cuidados de enfermagem em âmbito
hospitalar, ambulatorial e domiciliar.

CARGO FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO 28 – MANTER
JUSTIFICATIVA: O custo de operação pode sim subir em certas
técnicas não-invasivas de higiene brônquica, quando, por exemplo,
associamos uma técnica manual para esse fim a um aparelho ou
dispositivo ventilatório. Veja fluxograma abaixo.

Sobre a preferência do paciente, como bem dito pelo candidato (a),
não há como negar sua importância.
De forma diferente, a ausculta miocárdica dificilmente será base para a
aplicação dessas técnicas, sendo essa a alternativa certa para a
questão.
QUESTÃO 32 – MANTER
JUSTIFICATIVA: É correto dizer que, por vezes, os exercícios em CCF
serão recomendados no início do tratamento fisioterápico, mas não é
sempre. Na verdade, são especiais os casos em que isso deve ser feito,
é preciso considerar a patologia que está sendo tratada (as duas
referências enviadas tratam da mesma patologia, isso mostra que é
uma indicação específica, não geral) e a aptidão do paciente. Pelo
fato de os exercícios em CCF serem poliarticulares, recomenda-se a
utilização de CCA, que costumam ser exercícios uniarticulares, nos
primeiro contatos do paciente com a cinesioterapia. Até que a
estrutura ganhe segurança funcional para tentar exercícios mais
complexos, cinesiologicamente falando.
QUESTÃO 37 – ANULADA

QUESTÃO 38 – MANTER

JUSTIFICATIVA: Os estudos a respeito do smartphone como agente
álgico e patológico ainda são recentes e, os resultados já registrados
não são conclusivos para afirmar que seu uso diminua
consideravelmente o limiar de dor dos pacientes. Contudo, é sabido
que estresse, privação de sono, jejum e alterações climáticas estão por
trás das dores de pacientes que, usam excessivamente smartphones. O
uso excessivo desses aparelhos não configura-se como etiologia da dor,
e sim fator relacional.
QUESTÃO 40 – MANTER
JUSTIFICATIVA:

O nível III de função motora grossa, foi descrito com clareza na
alternativa D da questão em foco. Não estando representada em
nenhuma outra alternativa.

CARGO PSICÓLOGO

QUESTÃO 26 – MANTER
JUSTIFICATIVA: Embora a Ontologia seja o estudo da compreensão e
do sentido que abrange o Ser e sua existência, então relaciona-se
diretamente com a Psicologia, o enunciado da questão foi claro ao
solicitar onde a psicologia baseou-se para elevar-se ao status de
ciência. A mensuração, a quantificação, a previsão e a padronização
são processos intrínsecos à metafísica.
QUESTÃO 29 - MANTER
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão está lúcido e evidente
quando solicita “Sobre as formas variáveis de depressão que compõem

o pensamento de Tatossian, é correto afirmar”. O argumento da
candidata não traduz a teoria e pensamento do autor citado e
cobrado na questão 29.
QUESTÃO 31 – MANTER
JUSTIFICATIVA: A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes
campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação
Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento
normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e
sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos
de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos
sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho;
Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e
técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental;
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar
- Criança e Adolescente. TODOS ESSES TERMOS, CONCEITOS, CAMPOS DA
PSICOLOGIA CORRELACIONAM DIRETAMENTE COM AS TEORIAS, OS ESTUDOS
E A COMPREENSÃO DA PERSONALIDADE HUMANA!
QUESTÃO 33 – ANULADA

CARGO TÉCNICO EM SAÚDE

QUESTÃO 32 – MANTER
JUSTIFICATIVA: A falta da letra “C” na palavra INCORRETO não altera
o sentido nem a interpretação da questão.

QUESTÃO 34 – MANTER
JUSTIFICATIVA: O Código de Ética dos Profissionais de enfermagem é
instituído pelo COFEN- Conselho Federal de Enfermagem, e é comum a
todos os conselhos regionais sem alteração.
A letra A está incorreta porque segundo o Código de Ética na:
“SEÇÃO I DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMILIA E COLETIVIDADE.
DIREITOS
Art. 10 - Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua
competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.”

A questão traz: É dever do profissional recusar-se a executar atividades
que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou
que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e
coletividade.
Portanto o correto é afirmar que: é DIREITO do profissional recusar-se a
executar atividades que não sejam de sua competência técnica,
científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional,
à pessoa, família e coletividade.
QUESTÃO 39 – MANTER
JUSTIFICATIVA: a questão solicita o que não é cuidado específico para
com o paciente vítima de queimadura, em momento nenhum a
questão solicita “o que não é cuidado privativo do enfermeiro”.
Algumas coisas são cuidados gerais para com todos os pacientes. A
questão não cita restrições, nem prescrição de medicação para
controle de dor.
Os enfermeiros devem compreender a percepção que o paciente
queimado tem das alterações que ocorreram no seu corpo e
necessitam de cuidados muito específicos, apesar de poder realizar a
aspiração orotraqueal, ela é um cuidado geral, de rotina, com o
paciente e não um cuidado específico.
Segundo Malta et al, “mesmo após o atendimento inicial, no qual o
paciente começa a receber o tratamento adequado, a equipe de
enfermagem deve estar em alerta para sinais de hipoxemia,
taquicardia, sudorese e cianose. Ao controlar as respostas respiratórias e
a dor, o enfermeiro deve estar atento aos sinais de choque
hipovolêmico, e intervir de forma imediata com reposição de líquidos e
eletrólitos, conforme indicação terapêutica adotada pelo médico”.

Indicação de leitura sobre o assunto: NISHI, P.K. COSTA, E.C.N.F.
Cuidados de enfermagem à pacientes vítimas de queimaduras:
identificação e características.

