MUNICIPIO DE TREZE TÍLIAS
CONCURSO PÚBLICO - 001 de 01 de Novembro de 2017
ORGANIZAÇÃO: CURSIVA

RECURSOS INTERPOSTOS
RECURSO EM FACE DO GABARITO PRELIMINAR / PROVA OBJETIVA
RECURSO

DETALHES

RESPOSTA

SITUAÇÃO

O enunciado da questão pedia para o candidato apontar a alternativa INCORRETA segundo o Artigo 29
da Lei Orgânica de Treze Tílias, sendo considerado pelo gabarito preliminar como a alternativa "A".
Todavia, da leitura desta alternativa, seu conteúdo é exatamente o constante no § 1º do Artigo 29 da Lei
Orgânica de Treze Tílias, de modo que, não poderia ser considerada pelo candidato como
INCORRETA.
Já a alternativa "C" deveria ter sido considerada como a INCORRETA, visto que seu disposto não
condiz com o estabelecido no § 2º do Artigo 29 da Lei Orgânica de Treze Tílias. Isto porque o referido
dispositivo legal estabelece que "No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos
dentro de vinte e quatro horas, para a Câmara Municipal, para que esta, pelos votos secreto da maioria
de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa". Já o enunciado da
alternativa "C" diz que "No caso de prisão em flagrante de Vereador Municipal, o auto de prisão será
remetido ao juiz competente em até 24 (vinte e quatro) horas, sendo entregue ao preso a nota de
culpa. Ademais, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o citado auto será encaminhado para a Câmara
Municipal, para que esta, pelos votos da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize,
ou não, a formação de culpa".
Portanto a alternativa INCORRETA, solicitada pelo enunciado, é a alternativa "C".
Desta forma requer-se a alteração do gabarito para a letra "C".

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, segundo o sítio de
ação, nitratos de padrão balanceado
reduzem a hipertensão venosa pulmonar
e sistêmica e aumentam o débito
cardíaco.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

O gabarito correto da questão seria letra C pois a classificação correta para angina em esforços
habituais e a III, segundo a diretriz de doença coronariana crônica estável da sociedade brasileira de
cardiologia

DEFERIDO &ndash; ANULAÇÃO DA
QUESTÃO
Recurso assiste ao recorrente, visto que
angina aos esforços habituais podem
estar presentes nas classes II ou III da
CCS. A questão deve ser anulada.

DEFERIDO

Os defeitos mecânicos associados ao choque cardiogênico são as lesões valvares, aneurisma
ventricular e distúrbios de condução, e não o shunt arteriovenoso, logo a resposta correta seria letra B.

Recuso não assiste ao recorrente, visto
que a fístula arteriovenosa pulmonar
caracteriza-se por shunt direita-esquerda
de magnitude variável e o efeito dessas
comunicações depende do tamanho dos
vasos envolvidos, é um defeito mecânico,
pois envolve a estrutura dos órgãos
envolvidos no processo de choque,
diferente dos distúrbios de condução que
estão associados a fisiologia desses
órgãos e não sua estrutura.
Fonte:
http://publicacoes.cardiol.br/abc/1999/720
4/72040002.pdf

INDEFERIDO

1047

A descrição está relacionada à síndrome do desconforto respiratório agudo, logo o gabarito correto
seria letra C

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, O pulmão é um
órgão comumente atingido no choque
séptico. O aumento da pressão arterial
pulmonar, da resistência vascular e da
permeabilidade da membrana capilar
associados à redução da complacência e
à capacidade residual funcional resultam
em edema agudo de pulmão.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

1048

Os nitratos são classificados como dilatadores, e não cmo padrão balanceado, logo o gabarito correto
seria letra d

O recurso não merece prosperar pois o
candidato o encaminhou de forma
incorreta. O recurso foi encaminhado
como a questão 01 de Português.

INDEFERIDO

Os nitratos são classificados como dilatadores, e não como padrão balanceado, logo o gabarito correto
seria letra d

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, segundo o sítio de
ação, nitratos de padrão balanceado
reduzem a hipertensão venosa pulmonar
e sistêmica e aumentam o débito
cardíaco.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

1037

1041

O enunciado da questão pedia para o candidato apontar a alternativa correta sobre os Nitratos. A
alternativa considerada na questão foi a “C”, a qual estabelece que na condição apontada os Nitratos
têm ação com padrão balanceado. Entretanto, conforme a literatura, “os Nitratos são drogas
principalmente VENODILATADORAS, sendo seu principal efeito a diminuição do retorno venoso, pois o
volume circulante é redistribuído com o relaxamento muscular venoso. Age também na resistência
pulmonar, diminuindo a pressão venosa, contribuindo para a redução da congestão pulmonar. No
entanto, o débito cardíaco pode estar aumentado com a administração em algumas condições, como
por melhora do fluxo coronariano subendocárdico, diminuição da regurgitação mitral e maior facilidade
para o esvaziamento ventricular pela queda da pós-carga” (MANICA et al, 2009).
Portanto a alternativa correta, solicitada pelo enunciado, é a alternativa "D" – dilatadores.
Desta forma requer-se a alteração do gabarito para a letra "D". Caso não seja este o entendimento da
banca, requer-se, subsidiariamente, a anulação da questão.
REFERENCIAS:
MANICA, J; et al. Anestesiologia: princípios e técnicas. 3a ed. Artmed. 2009.

1044

1046

1049
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Os nitratos são classificados como dilatadores, e não como padrão balanceado, logo o gabarito correto
seria letra d

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, segundo o sítio de
ação, nitratos de padrão balanceado
reduzem a hipertensão venosa pulmonar
e sistêmica e aumentam o débito
cardíaco.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

A hipocalemia também pode ocasionar choque refratário a volume e a drogas vasoativas, logo as
alternativas A e B estariam corretas.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, choque refratário a
volume e a drogas vasoativas pode ser a
primeira manifestação de hipocalcemia.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

Nesta questão a alternativa incorreta seria a letra C, conforme a ei orgânica do município

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

1028

A resposta para esta questão, no meu entendimento, não poderia deixar de considerar o papel
vasodilatador dos nitratos, letra "D"

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, segundo o sítio de
ação, nitratos de padrão balanceado
reduzem a hipertensão venosa pulmonar
e sistêmica e aumentam o débito
cardíaco.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

1000

CONFORME A QUESTÃO SOBRE O "ARTIGO 29 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TREZE
TÍLIAS/SC, OS VEREADORES SÃO INVIOLÁVEIS, CIVIL E PENALMENTE, NO EXERCÍCIO DO
MANDADO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICIPIO, POR SUAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS"
SENDO ASSIM, ESTA QUESTÃO SOLICITA A INDICAÇÃO DA ALTERNATIVA INCORRETA, NO
ENTANTO, CONFORME GABARITO PRELIMINAR DIVULGADO SERIA A LETRA "A", PORÉM A
RESPOSTA CORRETA SERIA A LETRA "C", POIS A LETRA A ENCONTRA-SE NA ÍNTEGRA NA LEI
ORGÂNICA DO MUNÍCIPIO DE TREZE TÍLIAS NO § 1º, PÁGINA 27, O QUE CONFIRMA A
VERACIDADE, NESTES TERMOS, PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO, EM VERTUDE DE NÃO
CONDIZER COM O SOLICITADO NA QUESTÃO.

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

1001

EM RELAÇÃO "O USO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS", SEGUNDO O GABARITO PRELIMINAR A LETRA C É CORRETA, NO
ENTANTO, É IMPROCEDENTE, POIS A CORRETA SERIA A LETRA A, VISTO QUE É UM
EQUÍVOCO DIZER QUE DEIXA O PROFESSOR MENOS TEMPO LIVRE PARA SE DEDICAR AO
ENSINO E À AJUDA A NÍVEL INDIVIDUAL. O CORRETO SERIA DIZER "DEIXA O PROFESSOR
MAIS TEMPO LIVRE PARA SE DEDICAR AO ENSINO E À AJUDA A NÍVEL INDIVUAL". NESTES
TERMOS, PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO, POR NÃO TER APRESENTADO RESPOSTA
CORRETA.

DEFERIDO &ndash; ALTERAÇÃO DE
GABARITO PARA ALTERNATIVA
&ldquo;A&rdquo;
Recurso assiste ao recorrente, visto que
houve equívoco na atribuição do gabarito.
Alterar para "A" Apenas II está correto.

DEFERIDO

983

Na questão nº 32, tínhamos 02 alternativas de resposta iguais, sendo a letra "A" e a letra "C". eu
respondi a letra "C" e no gabarito está a letra "A".

A QUESTÃO SERÁ ANULADA POR
DUPLICIDADE DE RESPOSTA.

DEFERIDO

990

A alternativa que o gabarito da questão em análise traz como correta é a letra B (Princípio da
Autotutela), todavia o princípio supracitado é o que permite a administração pública de anular seus
próprios atos, independentemente do aceite do poder judiciário, neste diapasão, temos o principio da
IMPESSOALIDADE que encaixa com a descrição do enunciado da questão, pois, conforme ensina
José Afonso da Silva, este princípio (impessoalidade) significa que "os atos e provimentos
administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade
administrativa da Administração Pública, de sorte que ele é o autor institucional do órgão (...)". Desta
feita, a referida assertiva deve ser anulada, uma vez que o gabarito trazido não condiz com a realidade
dos princípios da administração pública, trazidos pelo Artigo 37 da nossa carta maior (CF/88).

Houve um equívoco na publicação do
gabarito. A alternativa correta é a letra
"D".

DEFERIDO

992

A questão em pauta do referido recurso, acabou por se tornar confusa, principalmente para as pessoas
que de fato acompanham diariamente o direito administrativo. Tem-se como alternativa correta a de
letra D (destituição), sendo que se for apenas analisado o ATUAL artigo 181 do Estatuto dos Servidores
Públicos do município, não encontra-se mais a destituição como penalidade administrativa, contudo, por
mais que tenha sido revogada no artigo supracitado, a destituição continua sendo citada como
penalidade em diversos outros artigos da referida lei orgânica. Ora, se a destituição está mencionada
como penalidade no estatuto, não deve ser considerada, propriamente, como a alternativa incorreta,
pois ela está presente na nossa legislação, bem como nos princípios do direito, pois se trata de uma
penalidade que tem como base a moral do chefe do poder público, que irá destituir membro
comissionado da administração, o qual não pode ser demitido. Nesta ótica, entende-se que a questão
deve restar como anulada, pela destituição continuar como uma penalidade, mesmo que não esteja no
artigo especificado, gerando confusão, uma vez que se preza mais pelo conhecimento no geral do
canditado do que ele saber indicar o que está disposto especificamente em qual artigo. Questão
demasiadamente confusa.

Justificativa: Recurso improvido. Gabarito
Mantido. O gabarito preliminar está
correto e não merece modificação, tendo
em vista que a opção por ele indicada
está perfeitamente adequada ao texto
vigente da Lei Complementar nº. 40/2011,
especialmente em seu art. 181.

INDEFERIDO

998

A questão de nº 4 tem como gabarito a alternativa C (Fui a Europa), e deve-se concordar que realmente
há a faculdade no uso da crase na frase supramencionada, todavia no caso da alternativa B (Dirijo-me
a casa) restou ambigua, pois não está especificado qual casa se trata, sendo que pode ser ou não
(também) utilizada a crase, pois quando se trata do seu próprio lar ou domicílio, consoante as regras
gramaticais, não se usa a crase, todavia quando a "casa" se referir a qualquer outro local (não sendo no
sentido de lar) há o uso da crase. Assim, pede-se a anulação da questão pela duplicidade de sentido
que causa a referida alternativa.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que a questão foi extraída da última
edição da Gramática da Língua
Portuguesa de Pasquale Cipro Neto.
Fonte:https://recantodasletras.com.br/gra
matica/2250476

INDEFERIDO

1050

1051

1057
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06. A soma de todos os lados de uma
caixa de pizza quadrada é 120
centímetros. Qual deverá ser o maior
diâmetro possível de uma pizza para ser
colocada nesta caixa?
a) 15 centímetros.
b) 30 centímetros.
c) 45 centímetros.
d) 60 centímetros

O recurso não merece prosperar pois o
recorrente não apesenta no teor do
mesmo argumentos suficientes para uma
analise mais específica.

IMPROCEDENTE

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

997

Questão 22 – Refere-se ao uso de tecnologias para a educação de crianças portadoras de
necessidades especiais. No gabarito consta como resposta a letra C – Ambos estão corretos.
No entanto, o texto disponível em Ldb - Lei de Diretrizes E Bases Da Educaçao Nacion - Página 142
https://books.google.com.br/books?isbn=8535227423
Hamurabi Messeder, destaca:
O desenvolvimento da informática veio abrir um novo mundo repleto de possibilidades comunicativas e
de acesso à informação, manifestando-se como um auxílio a pessoas portadoras de necessidades
especiais. ... pois utiliza um meio com que ele se identifica, proporciona aos alunos os conhecimentos
tecnológicos necessários para ocupar seu lugar no mundo do trabalho, alivia a carga administrativa do
professor, deixando mais tempo livre para dedicar ao ensino e à ajuda e estabelece a ponte entre a
comunidade e a sala de aula.
ASSIM, DE ACORDO COM O TEXTO APRESENTADO, A ALTERNATIVA CORRETA É A.
Aguardo parecer.

DEFERIDO &ndash; ALTERAÇÃO DE
GABARITO PARA ALTERNATIVA
&ldquo;A&rdquo;
Recurso assiste ao recorrente, visto que
houve equívoco na atribuição do gabarito.
Alterar para "A" Apenas II está correto.

DEFERIDO

985

Anulação da questão, pois psicoterapia é realizada somente por psicólogos com abordagem diferente
da psicopedagogia (que pode ser realizada por psicólogos e pedagogos) e as duas possuem
abordagens distintas, logo a questão não pode ser considerada como de conhecimento específico para
o cargo de psicopedagogo.

O recurso merece prosperar, pois houve
um equívoco na divulgação do gabarito
preliminar. A alternativa correta é a "B". O
gabarito retificado.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar, pois houve
um equívoco na divulgação do gabarito
preliminar. A alternativa correta é a "B". O
gabarito retificado.

DEFERIDO

984

Se cada lado tem 30 cm, como uma pizza de 30 cm caberá dentro da caixa? Supondo que a tampa da
caixa tenha 30 cm de cada lado, poderá fechar a caixa?
Recurso.
Questão 17 – INDIQUE A ALTERNATIVA INCORRETA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC – Artigo 29. Os vereadores são invioláveis, civil
e penalmente, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e
votos.
§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo
em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da casa,
observado o disposto nº § 2º, do Art.53, da Constituição Federal.

996

§ 2º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas, para a Câmara Municipal, para que esta, pelos votos secreto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.
§ 3º Os vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
§ 4º Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou delas receberam
informações.
De acordo com o gabarito a resposta é letra A, porém a alternativa que não consta no referente artigo é
a letra C.
Aguardo parecer.

Alteração da letra A (Dependência Nacional) para letra B (Prevalência dos direitos humanos), pois
conforme o artigo abaixo II prevalência dos direitos humanos e não dependência nacional, mas sim
independência nacional (a qual não constava entre as alternativas).
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
986

VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de
nações.
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A questão fala sobre os benefícios da psicoterapia. Porém, psicoterapia é um atendimento realizado em
consultórios SOMENTE por psicólogos, com uma abordagem diferente da psicopedagogia. Já que
psicoterapia trata das questões mentais, emocionais e não especificamente da aprendizagem como
trata a psicopedagogia. Logo, a questão deve ser anulada, pois não se trata de uma questão específica
ao cargo.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que Psicologia e Psicopedagogia não são
a mesma coisa. No entanto, dentre os
inúmeros benefícios da Psicopedagogia
está um certo amadurecimento
psicológico.

INDEFERIDO

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

DEFERIDO &ndash; ALTERAÇÃO DE
GABARITO PARA ALTERNATIVA
&ldquo;A&rdquo;
Recurso assiste ao recorrente, visto que
houve equívoco na atribuição do gabarito.
Alterar para "A" Apenas II está correto.

DEFERIDO

1008

CONFORME O ARTIGO 29 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 13 TILIAS, VERIFICA-SE QUE A
ALTERNATIVA INCORRETA (A QUE FOI SOLICITADA QUE FOSSE MARCADA) É A LETRA "C",
POIS O AUTO DEVE SER ENCAMINHADO À CÂMARA MUNICIPAL EM ATÉ 24H (E NÃO EM 48H).
ENTRETANTO, A RESPOSTA DIVULGADA PELO GABARITO OFICIAL FOI A OPÇÃO "A", QUE
PELO TEXTO DA LEI, NÃO APRESENTA QUALQUER INCORREÇÃO.
O GABARITO OFICIAL DA QUESTÃO DEVE SER A OPÇÃO "C".

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

1010

A SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO (OPÇÃO "C") RESPONDE
CORRETAMENTE À QUESTÃO,
PRINCIPALMENTE EM SUA FASE INICIAL (EXUDATIVA) OCORRE AUMENTO DA
PERMEABILIDADE DA MEMBRARNA CAPILAR ALVEOLAR, COM HIPERTENSÃO PULMONAR E DA
RESISTÊNCIA VASCULAR PULMONAR, COM REDUÇÃO DA COMPLACÊNCIA E DA CAPACIDADE
RESIDUAL FUNCIONAL PULMONAR.
O EDEMA AGUDO DE PULMÃO, PODE OCORRER POR CAUSAS MECÂNICAS (INSUFICÊNCIA
CARDÍACA, HIPERVOLEMIA) E NÃO NECESSARIAMENTE POR AUMETNO DA PERMEABILIDADE
DA MEMBRANA CAPILAR.
A OPÇÃO "C" RESPONDE MELHOR `A QUESTÃO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, O pulmão é um
órgão comumente atingido no choque
séptico. O aumento da pressão arterial
pulmonar, da resistência vascular e da
permeabilidade da membrana capilar
associados à redução da complacência e
à capacidade residual funcional resultam
em edema agudo de pulmão.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

1012

POR QUE A QUESTÃO FOI ANULADA, TENDO EM VISTA QUE A OPÇÃO A RESPONDE
CORRETAMENTE À QUESTÃO, SENDO INCLUSIVE APONTADA COMO RESPOSTA CORRETA NO
GABARITO PARA MÉDICOS 20H (MESMA PROVA)?

Houve um equívoco na divulgação do
gabarito. A alternativa correta é a letra
"A". O gabarito será retificado.

DEFERIDO

1061

26 - No gabarito a resposta é a D, que está incorreta, pois a Resolução CNE/CP nº 01/2004, se tratando
de garantias, diz somente que: "Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o
direito de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que
contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores
competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não
negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e
discriminação". O único parágrafo que trata de instituições de ensino superior alega que: "As
Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos
cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e
temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP
3/2004."

O recurso merece prosperar pois houve
um equívoco na divulgação da alternativa
correta. O gabarito será retificado para a
alternativa "B".

DEFERIDO

988

http://www.marisapsicologa.com.br/o-que-e-psicoterapia.html

Questão 17 – INDIQUE A ALTERNATIVA INCORRETA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC – Artigo 29. Os vereadores são invioláveis, civil
e penalmente, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e
votos.
§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo
em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da casa,
observado o disposto nº § 2º, do Art.53, da Constituição Federal.

994

§ 2º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas, para a Câmara Municipal, para que esta, pelos votos secreto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.
§ 3º Os vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
§ 4º Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou delas receberam
informações.
De acordo com o gabarito a resposta é letra A, porém a alternativa que não consta no referente artigo é
a letra C.

995

Questão 22 – Refere-se ao uso de tecnologias para a educação de crianças portadoras de
necessidades especiais. No gabarito consta como resposta a letra C – Ambos estão corretos.
No entanto, o texto disponível em Ldb - Lei de Diretrizes E Bases Da Educaçao Nacion - Página 142
https://books.google.com.br/books?isbn=8535227423
Hamurabi Messeder, destaca:
O desenvolvimento da informática veio abrir um novo mundo repleto de possibilidades comunicativas e
de acesso à informação, manifestando-se como um auxílio a pessoas portadoras de necessidades
especiais. ... pois utiliza um meio com que ele se identifica, proporciona aos alunos os conhecimentos
tecnológicos necessários para ocupar seu lugar no mundo do trabalho, alivia a carga administrativa do
professor, deixando mais tempo livre para dedicar ao ensino e à ajuda e estabelece a ponte entre a
comunidade e a sala de aula.
ASSIM, DE ACORDO COM O TEXTO APRESENTADO, A ALTERNATIVA CORRETA É A.
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A resposta para a questão 29, no gabarito, é A, "Relação ensino-aprendizagem". Segundo Paulo Freire,
não existe ensino sem aprendizagem. Para ele e vários educadores contemporâneos, educar alguém é
um processo dialógico, um intercâmbio constante. Nessa relação educador e educando trocam de
papéis o tempo inteiro: o educando aprende ao passo que ensina seu educador e o educador ensina e
aprende com seu estudante. O enunciado trata de um professor rígido que pune seus alunos quando
estes não agem conforme o esperado pelo professor. Isso trata apenas de comportamento, o que
engloba as relações entre professor e aluno.

O gabarito será reformado para a
alternativa "B" com correta. Visto que a
questão não busca partir do texto para
pensar a relação de aprendizagem, uma
vez que, o texto faz referência explícita a
relação entre professor e seus alunos e o
professor e seu filho. Para uma discussão
pedagógica a partir desse texto,
remetemos o leitor ao livro Didática de
Jaime Cordeiro.

DEFERIDO

1063

A resposta para a questão 30, no gabarito, é D, "Instauração do ensino noturno para alunos de baixa
renda", sendo que a organização dos conteúdos escolares é referente ao currículo escolar.

O recurso não merece prosperar.
Inclusive a política educacional visa a
extinção gradativa do ensino noturno. No
entanto, houve um equívoc na divulgação
do gabarito preliminar. A questão será
reformada pois a alternativa correta é a
letra "A".

INDEFERIDO

1064

A resposta para a questão 31, no gabarito, é B, "má formação do docente". Culpar o professor pela
falha do ensino, que é responsabilidade do Estado, é um erro. As principais causas do fracasso escolar,
de acordo com diversos teóricos, em sua maior parte, se originam nos sistemas de ensino, que não
conseguem atender às necessidades dos alunos e suas diversidades étnico/sociais nem às
necessidades dos estabelecimentos de ensino, deixando de identificar as falhas na aprendizagem, e de
levar o aluno a descobrir sua própria modalidade de aprendizagem. O fracasso escolar também pode
ocorrer dependendo do contexto familiar, cultural, social e político que o indivíduo possa estar inserido.

O gabarito será reformado para alternativa
"D".

DEFERIDO

1065

A resposta para a questão 33, no gabarito, é A, "surrealismo", que foi um movimento literário e artístico,
iniciado em 1924, por intermédio do escritor francês André Breton, e se caracterizava pela expressão
espontânea e automática do pensamento (automatismo) e, deliberadamente incoerente, e que retratava
o sonho, o inconsciente. O movimento que surgiu durante a primeira guerra mundial foi o dadaísmo.

INDEFERIDO
Recurso não assiste a recorrente, visto
que nem o Dadaísmo e tampouco o
surrealismo apresentaram características
tais como revolta e agressividade, e, além
do mais, foi formado por refugiados. Para
uma discussão sobre as vanguardas ver
Peter Burgue, A Arte das Vanguardas.
No entanto o gabarito será retificado para
a alternativa "B".

INDEFERIDO

1066

A resposta para a questão 39, no gabarito, é C, "sertão da Bahia", sendo que o folguedo
Cavalo-Marinho tem como região característica a Zona da Mata de Pernambuco.

O gabarito será retificado para a
alternativa "B".

DEFERIDO

1067

A resposta para a questão 40, no gabarito, é B, "arte vanguardista", sendo que a resposta correta é arte
pop, que foi a pioneira expressão artística do pós-moderno.
Vanguarda é apenas um termo para designar algo novo,
que está a frente de algo ou de alguém.

A alternativa correta é a "C". O gabarito
será retificado.

DEFERIDO

1062

1068

A resposta à questão 25, no gabarito, é "movimento modernista", e está incorreta. Tal movimento teve,
no Brasil, como marco simbólico,
a Semana de Arte Moderna de 1922, que contou com um grupo de artistas e intelectuais, tais como
Anita Malfatti, Di Cavalcanti,
Jonh Graz, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Yan de Almeida Prado e Antônio Paim Vieira, Alberto
Martins Ribeiro, Victor Brecheret, Wilhelm Haarberg,
Hildegardo Velloso, Antonio Moya, Georg Przyrembel, Villa-Lobos, Debussy, Graça Aranha, Guilherme
de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Renato de Almeida,
Ronald de Carvalho, Tácito de Almeida, Manuel Bandeira, entre outros. Tarsila do Amaral não
participou da Semana de 1922.
Entretanto, nenhuma das demais alternativas pode ser considerada correta, pois o Movimento Pau
Brasil, que sim, era um movimento de poesia,
originado do livro Pau Brasil, foi encabeçado unicamente por Oswald de Andrade. Tarsila do Amaral
apenas ilustrou seu livro. A artista somente teve participação
efetiva no Movimento Antropofágico, que visava assimilar o que era produzido no exterior, sobretudo na
Europa, e "deglutir", transfigurar em conteúdo brasileiro.
Já o Concretismo, segundo a Enciclopédia do Itaú Cultural, não tem em sua arte qualquer conotação
lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente
com elementos plásticos - planos e cores -, não tem outra significação senão ele próprio. Tal movimento
não contou com Oswald de Andrade ou Tarsila do Amaral.

De acordo com o gabarito provisório, a alternativa é a letra B ( NA fRANÇA). De acordo com as
pesquisas realizadas, essa questão fica em duvida quanto a:

1002

Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram fundados na Europa, em 1946, por J Boutonier e George
Mauco, com direção médica e pedagógica. Estes Centros uniam conhecimentos da área de Psicologia,
Psicanálise e Pedagogia, onde tentavam readaptar crianças com comportamentos socialmente
inadequados na escola ou no lar e atender crianças com dificuldades de aprendizagem apesar de
serem inteligentes (MERY apud BOSSA, 2000, p. 39).
Solicito a anulação dessa questão, pois assim o candidato torna-se totalmente lesado, por ocorrer
divergencias nas informações sobre o local de criação dos centros psicopedagógicos.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o movimento antropofágico foi criado
por Oswald de Andrade, em seu
manifesto antropofágico, e por Tarsila do
Amaral, cuja maioria das obras traziam
elementos da antropofagia oswaldiana.
Embora se aproxima de preceitos
defendidos pelo movimento modernista,
não se confunde com este, e tampouco se
confunde com o movimento chamado de
pau-brasil. Este último foi um movimento
anterior ao momento antropofágico, no
qual a poesia buscou resgatar elementos
propriamente brasileiros em detrimento da
miscelânea de culturas proposto pelos
antrofagistas. Para uma discussão
aprofundada ver Antonio Candido,
Formação da Literatura Brasileira, e
Oswald de Andrade, Textos e Manifestos.

INDEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que a informação foi extraída de
"Enciclopédia de Psicologia
Contemporânea - Vol 3" Indeferido, de
Lannoy Dorin. Além do mais, citar a
Europa sem especificar o país, o qual
está centrada a pergunta, leva a uma
informação incompleta.

INDEFERIDO
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Conforme gabarito a alternativa consta que seria a letra A) ( dependência nacional). De acordo com a
A República Federativa do Brasil rege-se nas
suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
1003

V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;

O recurso merece prosperar, pois houve
um equívoco na divulgação do gabarito
preliminar. A alternativa correta é a "B". O
gabarito retificado.

DEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que a resposta A seria a correta
especificamente para psicanalistas. A
alternativa que contempla TODAS as
forças da Psicopedagogia é a alternativa
&ldquo;C&rdquo;.

INDEFERIDO

VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Sendo assim a alternativa correta seria a letra ( B ) pois rege na prevalencia dos direitos humanos, e na
indepêndencia nacional , e não na( Depêndencia Nacional como diz o gabarito.)
Sendo assim o gabarito provisório está errado. Eu como candidato sinto-me totalmente lesada, pois a
resposta correta é a Alternativa ( B). Solicito a conferencia do gabarito provisório e alteração do mesmo.
Pois está muito claro o que consta na Constituição da República Federativa do Brasil.
De acordo com o gabarito provisório a alternativa correta seria a letra ( C ), psicologia e pedagogia.

1013

De acordo com esses dois campos de atuação a psicanálise tem um papel fundamental nas areas de
atuação, pois ela complementa a pedagogia e a psiciologia.
A psicanálise atua de modo especial na psicologia, sendo esta última uma ciência responsável por
estudar os processos mentais e o comportamento humano.O profissional que se forma em psicologia
pode se especializar teoricamente em diferentes métodos de abordagem terapêutica, como a própria
psicanálise, o Behaviorismo e a Gestalt.Psicanálise é um ramo clínico teórico que se ocupa em explicar
o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais e neuroses. O objeto de
estudo da psicanálise concentra-se na relação entre os desejos inconscientes e os comportamentos e
sentimentos vividos pelas pessoas.
baseado nisso a psicanálise é parte fundamental da psicologia e pedagogia pois uma complementa a
outra. Sendo assim a questão deverá ser anulada pois apresenta duas alternativas corretas a Letra ( A
e C ). Eu como candidato sinto-me totalmente lesada.

1014

Solicito a anulação da questão 32, pois a mesma tem mais de uma alternativa correta.Conforme consta
no caderno de prova, que apresenta as alternativas a) F-F-V-V e c) F-F-V-V. Verifica-se assim que a
uma mesma sequencia de proposições correta. Torna qualquer uma das duas alternativas corretas.

A QUESTÃO SERÁ ANULADA POR
DUPLICIDADE DE RESPOSTA.

DEFERIDO

1009

Solicito revisão do gabarito apresentado pela banca, que considerou como certa a letra (B), pois de
acordo com o descrito no enunciado, o mesmo refere-se ao Princípio de Impessoalidade, letra (D).
Segundo o livro, DIREITO ADMINISTRATIVO, TEORIA E JURISPRUDÊNCIA, Autor Elias Freire, 9ª
edição, Elsevier, 2009, o mesmo descreve o princípio da Impessoalidade como sendo "...o clássico
princípio da finalidade, o qual impõe que o administrador tenha seus atos voltados exclusivamente, para
o interesse público. Caso contrário ocorrerá desvio de finalidade. A própria Constituição, no seu artigo
37, $ 1º, dá consequência expressa dessa regra ao vetar a promoção pessoal de autoridades e
servidores públicos sobre suas realizações administrativas - § 1º A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos". Já segundo o mesmo autor, "pelo Princípio da
Autotutela, a administração exerce o controle sobre os próprios atos, com a possibilidade de,
independentemente do Judiciário, anular os ilegais e revogar os inconveniente ou inoportunos".
Também em pesquisa na internet, site :
principios-constitucionais.info/direito-administrativo/principios-da-administracao-publica.html, lemos:
"Princípio da Impessoalidade: A imagem de administrador público não deve ser identificada quando a
Administração Pública estiver atuando. Outro fator é que o administrador não pode fazer sua própria
promoção, tendo em vista seu cargo, pois esse atua em nome do interesse público".Sendo assim,
solicito que a Banca considere como certa a alternativa letra (D).

Houve um equívoco na publicação do
gabarito. A alternativa correta é a letra
"D".

DEFERIDO

978

Conforme Constituição Federal 88, no art 4º, II, temos como resposta desta questão a prevalência dos
direitos humanos, logo alternativa B.

O recurso merece prosperar, pois houve
um equívoco na divulgação do gabarito
preliminar. A alternativa correta é a "B". O
gabarito retificado.

DEFERIDO

O termo "indefesa" presente na alternativa
citada pelo recorrente signfica proibido.

INDEFERIDO

Conforme art 13, XXIV, da lei orgânica em questão, temos como alternativa correta a letra C.
979

A administração tributária do Município, atividade essencial ao seu funcionamento, exercida por
servidores de carreira específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuará de forma integrada, com as administrações tributárias da União, do Estado.
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Conforme artigo 29 da lei orgânica temos as alternativas a, b e d como corretas. Sendo a questão c a
incorreta. Logo a alternativa c é resposta para a referida questão.
art. 29 Os vereadores são invioláveis, civil e penalmente, no exercício do mandato e na circunscrição do
Município, por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo
em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da casa,
observado o disposto nº § 2º, do Art.53, da Constituição Federal.
981
§ 2º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas, para a Câmara Municipal, para que esta, pelos votos secreto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.

O recurso merece prosperar pois houve
um erro na divulgação da alternativa
correta. A alternativa "C" é a correta. O
gabarito será retificado para a alternativa
"C".

DEFERIDO

§ 3º Os vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
§ 4º Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiaram ou delas receberam
informações.
982

Esta questão possui duas vezes a mesma alternativa, sendo que tanto a letra A, quanto a letra c são
corretas.

A QUESTÃO SERÁ ANULADA POR
DUPLICIDADE DE RESPOSTA.

DEFERIDO

1016

Na questão 40 a resposta correta está como "letra B", arte vanguardista, mas a pioneira no movimento
pós-moderno foi a Pop Art, pois ela foi a primeiro período/movimento ser considerado Pós-moderno.
Obs: Não se usa mais o termo escola de arte

A alternativa correta é a "C". O gabarito
será retificado.

DEFERIDO

Houve um equívoco na divulgação do
gabarito. A alternativa correta é a "B". O
gabarito será retificado.

DEFERIDO

Na questão 39, novamente houve um equivoco, vocês colocaram como certa o "sertão da bahia"
quando o correto é a "Zona da Mata de Pernambuco" no caso letra "B"
1024
Abaixo segue o link, de um site onde confirma essa informação:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo-Marinho_(folguedo)

1025

Na questão 33, houve um equivoco, o movimento que surgiu na guerra conforme descrito no texto da
prova foi o DADAISMO (letra C) o surrealismo surgiu depois com traços do Dadaismo, conforme o link
abaixo referenciando e validando está informação

https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/dadaismo/

INDEFERIDO
Recurso não assiste a recorrente, visto
que nem o Dadaísmo e tampouco o
surrealismo apresentaram características
tais como revolta e agressividade, e, além
do mais, foi formado por refugiados. Para
uma discussão sobre as vanguardas ver
Peter Burgue, A Arte das Vanguardas.
No entanto o gabarito será retificado para
a alternativa "B".

INDEFERIDO

Questão 31: Há tempos convencionou-se chamar de fracasso escolar os entraves para uma
aprendizagem adequada, por parte do corpo discente, dos conteúdos, saberes e valores propagados
pela escola. Para os estudiosos dessa temática, as principais causas do fracasso escolar são:
essa questão é de cunho pessoal conforme o autor, no edital não constava nenhuma autor especifico
para estudo, a própria ANA MAE BARBOSA, acho bastante impossível de concordar com a resposta na
qual vocês colocaram como correta. pois vocês afirmam que os autores, de cunho desconhecido, dizem
que:
1026

"A má formação docente, ocasionada, pois os professores deixaram de fazer cursos de atualização".
Note que vocês estão generalizando algo que é bastante discutido. como eu mesmo estudo ANA MAE
BARBOSA, eu coloquei dentro da abordagem triangulas qual é a alternativa mais plausível:

O gabarito será reformado para a
alternativa "D".

DEFERIDO

O gabarito será retificado para a
alterantiva "A".

DEFERIDO

D: "Massificação do sistema de ensino, que se torna cada vez mais incapaz de atender às diversidades
de necessidades presentes nas escolas".
Contudo todas as 4 respostas existem autores que falam delas, e que elas são um motivo do fracasso
escolar, e desse modo acho mais justo essa questão ser anulada esta questão, por não haver
especificação de qual autor ou linha de conhecimento que esta sendo questionada.
A questão número 30 diz que: A escola que conhecemos hoje passou por inúmeras mudanças ao longo
da história. Uma das mais relevantes foi aquela responsável por organizar os conteúdos escolares
predominantemente por disciplinas, distribuindo-os ao longo da duração do período de estudos de um
aluno. Essa mudança diz respeito à:
Contudo vocês assinalaram a questão como correta (D: Instauração do ensino noturno para alunos de
baixa renda). Gostaria que explanassem sobre esta questão... e porque desta resposta..
1029

Pois quando analisei a questão observei os seguintes pontos (mudanças ao longo da história) e
(organizar os conteúdos por disciplinas) nesse sentido o que mais faz sentido é a produção e
estruturação de um currículo. nesse sentido a alterativa que melhor serviria é a "letra A"
Pois a LDB - são leis que norteiam a educação como um todo, (se essa fosse a alternativa certa deveria
ser a PCN e não a LDB). Já a questão que vocês colocam como correta ela mostra uma ação social e
não é coerente com a questão. e a outra que refere a universalização do ensino, também não faz
sentido.
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1030

1031

1033

1035

na questão 29, vocês trazem um texto de Machado de Assis, onde este cita as seguintes afirmações
"Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os
olhões, para trazê-lo mais
aperreado", citou também "O pior que ele podia ter, para nós, era a palmatória". e por fim "Era só
levantar a
mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca" todos estes trechos se
dão em uma relação de Professor e Aluno, e não como a resposta correta, que acredito vocês se
equivocaram ser Relação de Ensino e Aprendizagem. mesmo que ela tenha traços de uma pedagogia
tradicional punitiva, ela o tempo todo mostra a relação que o professor tinha com seus alunos.

Nesta questão vocês colocam um trecho mostrando a globalização e uso de equipamentos tecnológicos
para didática em sala de aula. e vocês afirmam na questão que: "Nos dias atuais, os livros didáticos
deixam de assumir uma posição central na relação de ensino-aprendizagem, mas sem perder a sua
relevância, pois continuam a auxiliar o professor na sua tarefa diária como uma espécie de instrumento
auxiliar". pensando neste trecho vocês querem saber em relação a ele quais das alternativas está
Houve um equívoco na divulgação do
correta. Vocês apontam que a correta é a "letra B"- Os livros didáticos, por conta do progresso digital,
gabarito. O mesmo será retificado para a
perderam sua eficácia; contudo esta afirmação não pode estar correta conforme o trecho acima citado,
alternativa "D".
nota que esta questão fala da eficiência do livro. No entanto a questão realmente correta é a letra D" Os
livros didáticos ainda são utilizados, mas sem ocupar a posição de destaque que
assumiu décadas atrás".

A questão 26 a resposta correta é a "letra B" pois ao vocês observarem na Resolução nº1, de 2004.
Você nota que no artigo 1º. ela diz que os negros podem frequentar todos as modalidades de ensino
básico. no artigo 2º, nos seus incisos mostra a questão da importância da valorização dos negros e
demais grupos étnicos, nesse sentido a questão que faz mais sentido é a letra D:Garantiu o acesso de
negros, negras e cidadãos brasileiros em geral em todas as
etapas e modalidades de ensino da Educação Básica e no estabelecimento de uma nova relação entre
os diferentes grupos étnico-raciais.
Contudo, todas as alternativas aparecem nessa resolução, verifique a questão e suas alternativas.

Esta questão também tem um pouco de equivoco, pois vocês assinalaram como correta o movimento
antropofágico, mas conforme o arquivo que estou te mandando mostra que no PERÍODO
MODERNISTA, o movimento PAU-BRASIL o qual defendendo uma posição primitivista, por meio de
uma poesia ingênua e portando um olhar que visava redescobrir o Brasil e o Mundo, Oswald de
Andrade e Tarsila do
Amaral fundaram o movimento. Pois o modernismo não foi fundado por Tarsila e Oswald, A resposta
correta é a "letra A" Movimento Pau-Brasil
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/movimentos-literarios/modernismo-fase-heroica.html

1023

A questão pergunta "a que classe pertence o nitrato".
Nitratos são medicamentos vasodilatadores utilizados em dor isquêmica associada a insuficiência
coronariana ou Infarto agudo do miocárdio.
Portanto, gabarito letra "D" seria dilatadores.
Obrigada!!!

Segundo artigos

1027

O gabarito será reformado para a
alternativa "B" com correta. Visto que a
questão não busca partir do texto para
pensar a relação de aprendizagem, uma
vez que, o texto faz referência explícita a
relação entre professor e seus alunos e o
professor e seu filho. Para uma discussão
pedagógica a partir desse texto,
remetemos o leitor ao livro Didática de
Jaime Cordeiro.

"“Peritonite terciária” é um termo relativamente novo, que se refere à persistência da infecção
intra-abdominal após o tratamento médico-cirúrgico inicial da peritonite secundária.35 Na discussão
sobre peritonite terciária, nem todos os autores concordam quanto à definição desta síndrome. " (trecho
retirado do artigo)
Não há consenso quanto ao uso do termo entre os cirurgiões "peritonite terciária", muitas vezes sendo
usado de forma coloquial, não como termo científico na classe médica. Não há retificação desse termo
como adequado, ademais o termo "peritonite de dificil tratamento ou dificil controle" é mais utilizado na
prática médica e em livros, quando para referir-se a peritonite refrataria a tratamento. (Letra C)
Grata!

DEFERIDO

DEFERIDO

O recurso merece prosperar pois houve
um equívoco na divulgação da alternativa
correta. O gabarito será retificado para a
alternativa "B".

DEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o movimento antropofágico foi criado
por Oswald de Andrade, em seu
manifesto antropofágico, e por Tarsila do
Amaral, cuja maioria das obras traziam
elementos da antropofagia oswaldiana.
Embora se aproxima de preceitos
defendidos pelo movimento modernista,
não se confunde com este, e tampouco se
confunde com o movimento chamado de
pau-brasil. Este último foi um movimento
anterior ao momento antropofágico, no
qual a poesia buscou resgatar elementos
propriamente brasileiros em detrimento da
miscelânea de culturas proposto pelos
antrofagistas. Para uma discussão
aprofundada ver Antonio Candido,
Formação da Literatura Brasileira, e
Oswald de Andrade, Textos e Manifestos.

INDEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, segundo o sítio de
ação, nitratos de padrão balanceado
reduzem a hipertensão venosa pulmonar
e sistêmica e aumentam o débito
cardíaco.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

INDEFERIDO
Segundo Knobel, Pacientes com
peritonite secundária, cuja infecção não
pode ser debelada por comprometimento
de seus mecanismos de defesa, ou
porque há infecção superajuntada,
desenvolvem uma peritonite difusa
persistente, também denominada de
peritonite terciária.
Fonte: Fonte: E. Knobel. Condutas no
Paciente Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP,
2010.

INDEFERIDO
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1032

A questão fala que há dificuldade em contornar sangramento em determinada área anatômica que tem
como ponto de referência um ligamento, contido nas alternativas. No entanto, o ângulo de Treitz, dado
como resposta, é um ligamento utilizado anatomicamente para diferenciar a hemorragia digestiva alta
de hemorragia digestiva baixa, apenas como ponto anatômico, não sendo correta a afirmação de que
há dificuldade diagnóstica e terapêutica em virtude desse ligamento. Há exames de alta sensibilidade e
especificidade que associados ao quadro clinico (melena, hematoquezia), são identificados facilmente e
tratados de acordo com a causa que lhe originou. Contudo, a frase da pergunta não corresponde a
nenhuma das alternativas, e não é definidora do que é o ligamento de Treitz.
Obrigada pela atenção.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, O sangramento
digestivo que acontece além do ligamento
de Treitz é um dos assuntos da
gastroenterologia que mais despertam
preocupação ao médico pelo seu
potencial de dificuldade diagnóstica e
solução terapêutica (hemorragia intestinal
de diagnóstico obscuro).
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

1036

A questão pergunta: "Segundo a classificação da
Canadian Cardiovascular Society(CCS), angina
presente em esforços habituais classifica a
Angina em:" Ou seja, não se refere especificamente a LEVE limitação aos esforços habituais (classe II)
ou GRAVE limitação a esforços habittuais (classe III). Portanto, tanto a letra B quanto a letra C são
respostas, uma vez que ambas, segundo a classificação, são em esforços habituais.
Grata!

DEFERIDO &ndash; ANULAÇÃO DA
QUESTÃO
Recurso assiste ao recorrente, visto que
angina aos esforços habituais podem
estar presentes nas classes II ou III da
CCS. A questão deve ser anulada.

DEFERIDO

1039

Segundo O livro medicina de Emergência (USP), a condição pulmonar mais associada ao quadro de
sepse é a Sindrome da angustia respiratória aguda, conquanto é indispensável a realização de RX no
leito diariamente para acompanhar o quadro séptico e avaliar se há SARA, para o devido tratamento. O
edema agudo de pulmão entra nos diagnósticos diferenciais de sepse e choque séptico, segundo este
mesmo livro e também pelo "Managment of severe sepsis and septic chock", o qual também friza a
SARA e sindrome do desconforto respiratório associado a sepse.
De acordo com essas referências, a resposta correta seria letra C, e não B como dado no gabarito
preliminar.
Muito obrigada!

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, O pulmão é um
órgão comumente atingido no choque
séptico. O aumento da pressão arterial
pulmonar, da resistência vascular e da
permeabilidade da membrana capilar
associados à redução da complacência e
à capacidade residual funcional resultam
em edema agudo de pulmão.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

1040

O distúrbio hidroeletrolítico do sódio é o mais comum na prática clínica e que corrobora o desfecho de
choque, muitas vezes refratário, devido ao disturbio de base, que não permite a retenção hídrica e leva
ao extravasamento do liquido ao terceiro espaço. Portanto, resposta seria letra C.
Grata!

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo Knobel, choque refratário a
volume e a drogas vasoativas pode ser a
primeira manifestação de hipocalcemia.
Fonte: E. Knobel. Condutas no Paciente
Grave, 3ª Ed. Atheneu, SP, 2010.

INDEFERIDO

A partícula "se" nessa oração tem função de particula de realce, uma vez que apenas "frisa" a ação do
sujeito e pode ser eliminado da frase sem prejuízo.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o enunciado traz &ldquo;Analise a
frase abaixo e assinale a alternativa que
esteja de acordo com a função
morfológica da partícula
&ldquo;se&rdquo;. Segundo Rodrigo
Bezerra &ldquo;Nova Gramática da
Língua Portuguesa para
Concursos&rdquo;, em seu capítulo 2,
item 2.2, menciona as funções
morfossintáticas da palavra
&ldquo;se&rdquo;:
&ldquo;Parte integrante de verbos
essencialmente pronominais &rarr; neste
caso, o &ldquo;se&rdquo; não
apresentará função sintática. Exemplo: Os
alunos muitosealegraram com a chegada
do novo professor.&rdquo;
Sendo assim, o gabarito está correto e
será mantido.

INDEFERIDO

A frase " Pode parecer grande, mas é apenas 26
vezes a distância do nosso planeta para a Lua.
(linhas 6 e 7)", que esta na letra B também é composta por apenas 1 oração. Tudo o que diz na
alternativa se refere a UMA ROCHA ESPACIAL.
grata!

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que para ser considerada uma oração é
necessário que a frase verbal tenha um
sentido completo, bem como verbo ou
locução verbal. Desse modo, a alternativa
B não é composta por apenas uma
oração. Veja: Pode parecer grande, mas é
apenas 26 vezes a distância do nosso
planeta para a Lua. Existe a presença de
uma locução verbal, assim como o verbo
ser &ldquo;é&rdquo;, logo, o trecho é
composto por mais de uma oração.
Sendo assim, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

1042

1043

INDEFERIDO
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1045

1059

1060

Segundo a Sociedade de Cardiologia Canadense, disponível no site:
www.scielo.br/pdf/%0D/abc/v83s2/21516.pdf, na Tabela III página 8 “Classe II - Discreta limitação para
atividades habituais...” e “Classe III - Limitação com atividades habituais...”, desse modo, a alternativa
(b) não contempla o gabarito uma vez que a palavra discreta não está presente no enunciado.
Restando como alternativa mais adequada a (c)

Recuso não assiste ao recorrente, visto
que a fístula arteriovenosa pulmonar
caracteriza-se por shunt direita-esquerda
de magnitude variável e o efeito dessas
comunicações depende do tamanho dos
vasos envolvidos, é um defeito mecânico,
pois envolve a estrutura dos órgãos
envolvidos no processo de choque,
diferente dos distúrbios de condução que
estão associados a fisiologia desses
órgãos e não sua estrutura.
Fonte:
http://publicacoes.cardiol.br/abc/1999/720
4/72040002.pdf

INDEFERIDO

O enunciado da questão ficou confuso em relação a utilização da crase de acordo com as regras
gramaticais vigentes. Poderiam, por favor, explicar qual regra gramatical foi utilizada para que a letra A
fosse a alternativa correta?

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que uma das principais regras quanto ao
emprego do acento grave indicador de
crase é a regência do verbo ou nome. A
crase, neste caso, ocorre pela fusão da
preposição &ldquo;a&rdquo; + artigo
definido feminino &ldquo;a&rdquo;, logo, o
termo que exige a preposição
&ldquo;a&rdquo; é quem define a
regência. Na frase &ldquo;Equivale
também à distância...&rdquo; o termo
&ldquo;equivale&rdquo; é quem está
exigindo preposição, ou seja, equivale a
(preposição) + a (artigo definido feminino)
distância, logo, &ldquo;equivale à&rdquo;.
Sendo assim, devido à sua regência, o
termo que exige preposição é EQUIVALE.
Portanto, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

Recurso Improvido. Gabarito Mantido. Em
que pese o recorrente tenha apresentado
argumentação inconsistente e relativa a
questionamento diverso. No tocante a
questão indicada por ele, tem-se que a
alternativa indicada pelo gabarito
preliminar está correta e não merece
modificação. Isso porque, de fato, a única
alternativa incorreta é a D (art. 206, da Lei
Complementar nº. 40/2011).

INDEFERIDO

O recurso merece prosperar, pois houve
um equívoco na divulgação do gabarito
preliminar. A alternativa correta é a "B". O
gabarito retificado.

DEFERIDO

Item a) os cargos empregos e funções públicas são
acessíveis exclusivamente aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos
na legislação vigente e no edital do certame,
e que tenham sido previamente aprovados
em concurso público ou processo seletivo;
Fiquei com dúvida em relação aos CARGOS COMISSIONADOS que não necessitam de concurso ou
processo seletivo. Este item é correto?

1038

A resposta correta para a questão 21 é a letra b, de acordo com o artigo 4º da Constituição Federal.
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