RELATORIO DE RECURSOS INTERPOSTOS POR QUESTÃO
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PARECER

MEDICO
01
Na questão número 1, não é possível todas as alternativas estarem corretas
frente a adequação de um tipo de discurso para o outro, visto que, no item "I"
consta como: "insistiu a "MÃO" aos filhos"; E, logo na sequência consta: "a "MÃE"
insistiu...". Mudando assim, completamente o sentido dos discursos. Portanto,
ficariam como corretas apenas as alternativas II e III, ficando como correto o
gabarito da letra C.
O equívoco na digitação da palavra "mãe" não induz o candidato ao erro, pois na
análise do contexto da questão é perfeitamente possível saber que a palavra é
mãe e não mão.
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Odontólogo
04
Boa noite, solicito mudança no gabarito ou anulação da questão 4. Motivo:
Conforme o livro português para concursos, 30ª edição de Renato Aquino,
Editora Impetus, Ano 2017, páginas 191 e 126: "o porquê é utilizado quando se
trata de substantivo. Vem acompanhado de um determinante (artigo,pronome
adjetivo,etc.)" "2) Com nomes comuns. Troca-se o nome feminino por masculino.
Aparecendo ao, existe o acento da crase" Na oração: Não consigo explicar o
______ você não foi ______ festa. O porquê vem marcado com o artigo definido
"o" e também pode ser substituído por o motivo pelo qual, evidenciando seu
papel de substantivo . Na mesmo oração, podemos substituir a palavra festa por
uma masculina e encontramos artigo + preposição (você não foi ao bar), nesta
caso o "a" da questão deve ser craseado. Desde já agradeço pela atenção.

PARECER

O recurso merece prosperar, no sentido de anular a questão, pois o erro de
colocação da crase pode, em tese, ter induzido o candidato ao erro.
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MEDICO
17
Ilustre Banca, respeitando a vossa equipe, bem como ja de antemão elogiar a
elaboração da prova, venho demonstrar um equívoco, que segue abaixo. 17. As
doenças alteram significativamente o padrão fisiológico de aproveitamento dos
alimentos, na medida em que, por sua natureza (ação patogênica e duração),
podem comprometer, de forma marcante: I - O consumo alimentar, por redução
do apetite, ocorrência de vômitos ou conjugação destes dois efeitos. É um
evento comum nas doenças infecciosas. II - A digestão, por aceleração do trânsito
gastrintestinal e alteração do padrão enzimático da digestão. As diarréias
tipificam este item. III - As necessidades nutricionais, exageradas por elevação de
temperatura, aumento do catabolismo protéico, de vitaminas e minerais. Os
processos febris são exemplos bem concretos desta situação. Está correto o que
se afirma em: a) I e II, apenas. b) I e III, apenas. c) II e III, apenas. d) I, II e III. Apesar
de todas as alternativas estarem corretas, as respostas são cópia ipsis litteris de
um artigo, publicado no periódico online Scielo: As doenças alteram
significativamente o padrão fisiológico de aproveitamento dos alimentos, na

medida em que, por sua natureza (ação patogênica e duração), podem
comprometer, de forma marcante: a) o consumo alimentar, por redução do
apetite, ocorrência de vômitos ou conjugação destes dois efeitos. É um evento
comum nas doenças infecciosas; b) a digestão, por aceleração do trânsito
gastrintestinal e alteração do padrão enzimático da digestão. As diarréias
tipificam este item; d) as necessidades nutricionais, exageradas por elevação de
temperatura, aumento do catabolismo protéico, de vitaminas e minerais. Os
processos febris são exemplos bem concretos desta situação. Malaquias Batista
FilhoI; Anete RissinII Deficiências nutricionais: ações específicas do setor saúde
para o seu controle.Cad. Saúde Pública vol.9 no.2 Rio de Janeiro April/June 1993
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1993000200003 Logo, como na prova
não há referência do artigo bem como não cita seu devido autor, inferindo-se na
lei do plágio, pede-se a desconsideração da questão em fato.
PARECER

O recurso não merece prosperar pois fundamentar as respostas de uma questão
em artigos científicos não é motivo para anular a questão.
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ODONTÓLOGO
17
O sucesso do tratamento reabilitador seja com próteses removíveis ou com
próteses implanto suportadas se fundamenta num planejamento correto com a
anamnese, o exame clínico, os exames complementares. Correta letra A.

PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa
"A".
ODONTÓLOGO
02
O paralelismo sintático se relaciona aos requisitos preconizados pela modalidade
culta e nada mais é do que a coordenação de elementos cuja natureza gramatical
se apresenta de forma similar. Considerando as alternativas abaixo, são
exemplos de paralelismo, exceto: a) O homem disse que ia para o trabalho e foi
para o jogo de golfe em seguida. b) Quanto mais estudava para concursos, mais
experiência adquiria. c) João não só estudava, mas também é vocalista de uma
banda de rock. d) Se por um lado a situação parece melhorar, por outro, não vejo
solução para os problemas. O gabarito preliminar mostra a alternativa A como
correta. Porém, todas as alternativas apresentam paralelismo sintático. Pois a
letra A trata que o homem disse QUE IA PARA o trabalho, E FOI PARA o jogo de
golfe em seguida. https://www.normaculta.com.br/paralelismo-sintatico/
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PARECER

O recurso não merece prosperar, pois os argumentos apresentados pela
requerente não são suficientes para comprovar seu pedido.
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ODONTÓLOGO
QUESTÃO 03
Futuro do presente do indicativo: (eu) estudarei; (tu) estudarás; (ele) estudará;
(nós) estudaremos; (vós) estudareis; (eles) estudarão. A questão só estaria
errada se a forma verbal da palavra SAIR estivesse no passado. alternativa correta
seria letra C

PARECER

O recurso não merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a
alternativa C, mas sim para a alternativa B, pois veja:
b) O candidato da pequena cidade se torna o novo prefeito e todas as pessoas
da região saiam nas ruas para comemorar.
O correto deveria ser o verbo acentuado:
b) O candidato da pequena cidade se torna o novo prefeito e todas as pessoas
da região saíam nas ruas para comemorar.
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PARECER

ODONTÓLOGO
QUESTÃO 09
A resposta do gabarito se refere a opção D. Porém, a LEI Nº 8482, de 12 de
dezembro de 1991 Procedência - Comissão Constituição e Justiça Natureza - PL
358/91 DO 14.345 de 19/12/91 Fonte - ALESC/Div.Documentação CRIA O
MUNICÍPIO DE GUATAMBÚ. E segundo Fonte dos dados populacionais: IBGE Estimativas populacionais para os municípios. Atualizado em 18/01/2018 • Por
sua vez a última estimativa do IBGE para GUATAMBU SC indica uma população
total de 4.733 habitantes e 5.248 eleitores. Assim, fica comprovado que a opção
A é a correta. Pois é a que fala que O número de eleitores (TSE/2017) supera o
número de habitantes.
A questão pede para assinalar a incorreta e neste caso a única incorreta é a
alternativa D.
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ODONTÓLOGO
11
A resposta do gabarito se refere a opção C onde somente a opção II E III estão
corretas, porém, o livro de Radiologia Odontológica Princípios de interpretação,
da universidade federal do Maranhão, 2014. diz na pagina 12: “2.1 Condições
ideais de visualização : Para observação de imagens radiográficas convencionais
o ideal é a utilização de negatoscópio, cuja tela de visualização deve ser lisa, de
luz uniforme e brilhante.” Sendo assim, a opção correta é a D, que diz que todas
as proposições estão certas.

PARECER

Veja o que está escrito na sentença I "....de luz uniforme e não brilhante". o que
torna inválida a alternativa "D".
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ODONTOLOGO
QUESTÃO 12
No gabarito consta a alternativa "A" como correta, porém a alternativa "D" é a
certa, pois na a letra "a" da questão diz que radiografias montadas em cartelas
são vistas e interpretadas mais fácil e rapidamente, quando na verdade isso
depende do profissional e não pelo fato de estarem montadas em cartelas.
Portanto a alternativa D se faz correta por afirmar que radiografias montadas em

cartelas aumentam o manuseio (pelo fato de ser mais fácil de serem
manuseadas) e como consequência previne danos na película por não entrarmos
em contato direto com ela, mas sim com a cartela.
PARECER
O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa
"A", pois segundo: FERREIRA, ELZA BERNARDES. PINHO, JUDITH RAFAELLE
OLIVEIRA. III. ABREU, THALITA QUEIROZ. Odontologia Radiografia dentária:
Interpretação de imagem radiográfica. 4. UNA-SUS/UFMA. I. Pag. 13
O uso de cartelas é recomendado, já que radiografias: Montadas em cartelas são
vistas e interpretadas mais fácil e rapidamente; São facilmente armazenadas e
acessíveis para interpretação; Montadas em cartelas também reduzem as
chances de erros para determinar os lados direito e esquerdo do paciente;
Reduzem o manuseio e previnem danos; Mascaram a iluminação adjacente
quando utilizadas as cartelas opacas.
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ODONTÓLOGO
13
A questão tem como tema os analgésicos indicados em odontologia. O gabarito
considerou a alternativa d certa, considerando que diclofenaco e nimesulide são
analgésicos, o que está incorreto. Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta Banca Examinadora, solicito a reavaliação das ponderações
apresentadas, de modo a promover

PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa
"B", pois houve um equívoco em sua publicação.
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ODONTÓLOGO
14
Atualmente, a dipirona e o paracetamol são os analgésicos mais prescritos no
Brasil11,12; no entanto, a dipirona tem seu uso restrito nos EUA e em vários
países da Europa, em razão da possibilidade de causar agranulocitose,
complicações gastrointestinais, anemia aplástica e anafilaxia. 13. Andrade SE.,
Martinez C, Walker AM. Comparative safety evaluation of non-narcotic
analgesics. J Clin Epidemiol. 1998;.51(12):1357-65. 14. Noronha VR, Gurgel GD,
Alves LC, Noman-Ferreira LC, Mendonça LL, Aguiar EG, et al. Analgenic efficacy
of lysine clonixinate, portanto alternativa correta letra A

PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa
"A", pois houve um equívoco em sua publicação.
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A questão tem como tema a moldagem funcional para confecção de próteses
parciais removíveis. O gabarito considerou a afirmativa c certa. Apesar da
compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a
ponderação de que a alternativa b compreende a definiçáo correta para tal,
tendo em vista que a afirmativa X que compreende etapas laboratoriais e a
afirmativa Z que compreende a instalação e recomendações para uso e higiene
não são consideradas parte da etapa de moldagem funcional. Desta forma a

alternativa correta é a B. Assim, requer a avaliação das ponderações
apresentadas, de modo a promover a anulação
PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de anular a questão em virtude de
apresentar mais que um alternativa de resposta como correta.
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16. Esta síndrome, também denominada de __________, caracteriza-se por
alguns sinais clínicos e radiográficos que podem ser observados como:
reabsorção óssea da pré- maxila, hiperplasia papilar do palato, extrusão dos
dentes anteriores inferiores, reabsorção óssea nos extremos livres mandibulares,
aumento das tuberosidades. Identificar estas alterações é extremamente
importante para o cirurgião-dentista determinar um planejamento protético
eficiente e viabilizar uma reabilitação funcional do paciente. Completa
corretamente a lacuna do texto a alternativa: a) Síndrome da ausência total. b)
Síndrome dos edêntulos. c) Síndrome da combinação. d) Síndrome estética
funcional. O gabarito preliminar reconhece como alternativa correta a letra D.
Porém, de acordo com SILVEIRA, Rytsa Saynara Mitre et al. Síndrome da
combinação: conhecimento e aplicabilidade por parte dos professores de
prótese das universidades públicas e privadas e protesistas do estado do Rio
Grande do Norte. RFO UPF, Passo Fundo, v.15,n.3, dez.2010. "Pacientes
portadores de prótese total (PT) superior em oposição a prótese parcial
removível (PPR) de extremo livre inferior apresentam sinais clínicos
característicos que constituem o que se chama de "síndrome da combinação".
Muitos desses pacientes apresentam as cinco modificações observadas por Kelly
e ditadas por essa síndrome: perda óssea da região anterior do rebordo superior,
extrusão dos dentes naturais anteriores, aumento das tuberosidades maxilares,
perda óssea da região posterior do arco inferior sob a base da PPR e hiperplasia
papilar da mucosa do palato duro." O gabarito deve ser mudado para a letra C:
Síndrome da combinação.

PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para alternativa "C",
pois houve um equívoco em sua publicação.
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18. Má postura, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, depressão e estresse,
são itens de Biossegurança associados a riscos: a) Químicos. b) Ergonômicos. c)
Físicos. d) Sépticos. Resposta indicada como correta pela empresa (B-risco
ergonômico), envio recurso pois, depressão não faz parte de risco ergonômico,
segundo Kassada et al.2011, os riscos ergonômicos são os fatores que podem
afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe
desconforto ou doença. São considerados riscos ergonômicos: esforço físico,
levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade,
situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho
prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa.
REFERENCIA:http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/danielle

PARECER

O recurso não merece prosperar, pois Segundo Kassada et al.2011, os riscos
ergonômicos são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do
trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença.
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ODONTÓLOGO
19
O enunciado da questão dizia: Com relação à classificação dos riscos biológicos,
agente com risco moderado, e fraco para comunidade, existindo tratamento
preventivo como bactérias do tipo Staphylococcus aureus e fungos como a C.
Albicans são classificados como: a) Classe 1. b) Classe 2. c) Classe 3. d) Classe 4.
O gabarito apresenta resposta letra "D", porém NÃO CONFERE. Segundo o site
da
Fundação
Osvaldo
Cruz
(http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_biologicos.html), a
resposta mais compatível é a alternativa "b" (Classe 2) que apresenta como risco
biológico a seguinte classificação: Classe 1 - onde se classificam os agentes que
não apresentam riscos para o manipulador, nem para a comunidade (ex.: E. coli,
B. subtilis); Classes 2 - apresentam risco moderado para o manipulador e fraco
para a comunidade e há sempre um tratamento preventivo (ex.: bactérias Clostridium tetani, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus; vírus - EBV,
herpes; fungos - Candida albicans; parasitas - Plasmodium, Schistosoma); Classe
3 - são os agentes que apresentam risco grave para o manipulador e moderado
para a comunidade, sendo que as lesões ou sinais clínicos são graves e nem
sempre há tratamento (ex.: bactérias - Bacillus anthracis,

PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito da questão 19 para
a alternativa "B", pois houve um equívoco em sua publicação.
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A questão tem como tema a definição de faces livres. O gabarito considerou a
afirmativa D como sendo a certa. Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a
definição apresentada corresponde à face livre. Ademais, faces oclusais são asa
faces dos dentes posteriores voltada parta o arco antagonista, as faces levam o
nome do lado para o qual estejam voltadas. Assim, requer a avaliação das
ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação/alteração de
gabarito da questão.

PARECER

O recurso merece prosperar no sentido de alterar o gabarito para a alternativa
"A", pois houve um equivoco em sua publicação.

