À
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA
CONCURSO PÚBLICO N°01/2015
RESPOSTA AOS RECURSOS (GABARITO)
CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
INSCRIÇÃO: 662050
NOME: ANA PAULA ABREU FONSECA
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
INSCRIÇÃO: 662092
NOME: DOUGLAS JOSÉ DE OLIVEIRA
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DE SÁUDE DA FAMÍLIA
INSCRIÇÃO: 659351
NOME: ALINE COSTA DE FRANÇA MARQUES
QUESTÃO 20 - INDEFERIDO. Segundo Malamed (2004) e Paiva e Cavalcanti (2005), a afirmação da alternativa B se
apresenta correta.
- Cavalacanti e Paiva Anestésicos Locais em Odontologia: Uma Revisão de Literatura. Publ. UEPG Ci. Biol. Saúde, Ponta
Grossa, 11 (2): 35-42, jun. 2005
- MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 5. ed. São Paulo: Elsevier. 2004
QUESTÃO 29 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "A".
QUESTÃO 30 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DE SÁUDE DA FAMÍLIA
INSCRIÇÃO: 662145
NOME: BRUNA MARIA ANTUNES DOS SANTOS
QUESTÃO 24 - DEFERIDO. Questão anulada.
QUESTÃO 29 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "A".
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DE SÁUDE DA FAMÍLIA
INSCRIÇÃO: 660569
NOME: RICARDO MENEZES GUIMARÃES
QUESTÃO 27 - INDEFERIDO. A técnica indica para diagnósticos de lesões proximais e a técnica interproximal não o
método de Clark.
Freitas A, Rosa JE, Souza IF. Radiologia odontológica. 6ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 2004.
QUESTÃO 29 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "A".
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: ENFERMEIRO
INSCRIÇÃO: 660938
NOME: LILIAN SIQUEIRA SILVA
QUESTÃO 03 - INDEFERIDO. Segundo as diretrizes clínicas de saúde complementar da sociedade brasileira de
metabolismo e endocrinologia, sociedade brasileira de medicina da família e comunitária, associação brasileira de
psiquiatria e federação brasileira de ginecologia e obstetrícia, Poderá haver interferência da alimentação sobre a
absorção da levotiroxina (L- T4 ) e, portanto, a tomada regular em jejum ao acordar deve ser recomendada, pelo
menos 30 minutos antes do café da manhã, para garantir uma boa absorção do hormônio e estabelecer uma rotina.
Recomenda-se pelo menos com quatro horas de antecedência em relação à tomada de outras medicações ou
vitaminas.
Fonte: http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/hipotireoidismo-tratamento.pdf
QUESTÃO 14 - INDEFERIDO. INDEFERIDO - A penicilina é uma droga bactericida, de baixa toxidade. Por ser capaz de
desencadear reações de sensibilização, o profissional deve estar atento a esse tipo de manifestação. A Penicilina G
cristalina - possui ação rápida, devendo-se repetir a dose a cada 4 horas. Em adultos, a administração deve ser feita
por infusão venosa, por aproximadamente 30 minutos, em 50 a 100ml de solução FONTE:
http://www.enfermageme.com.br/artigo/penicilinas
A CARBENICILINA pode ser feira por via IM ou EV, segundo recomendações do laboratório a INJECAO INTRAVENOSA
DIRETA: APOS RECONSTITUICAO CADA GRAMA DEVE SER DILUIDA AINDA EM 20 ML DE AGUA ESTERIL PROPRIA PARA
INJECAO, SORO FISIOLOGICO OU SORO GLICOSADO, A FIM DE EVITAR IRRITACAO DAS VEIAS.
Fonte: http://www.xock.org/b/bulas/medicamentos/carbenicilina-pfizer/
QUESTÃO 28 - INDEFERIDO. Sexualidade, hábitos alcoolicos e alimentares, envolvimento do pai, sinais e sintomas de
alerta, vida saudável, são temas abordados no primeiro e segundo trimestre de gestação, porém assuntos relacionados
à amamentação e autovigilância são abordados a no segundo e terceiro trimestre da gestação. o momento de
abordagem de todos os temas sugeridos na questão segundo as referências é o segundo trimestre.
Fonte: http://entrelinhas.weebly.com/uploads/3/5/3/1/3531036/guioo_de_consultas.pdf
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QUESTÃO 30 - INDEFERIDO. Art. 84 do CEPE PROIBIÇÕES - “Franquear o acesso a informações e documentos para
pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação
vigente ou por ordem judicial.”
Fonte: http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica-resolucao-cofen-3112007
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO
INSCRIÇÃO: 662132
NOME: LUIS FELIPE DE CAMPOS SOARES
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: FARMACÊUTICO
INSCRIÇÃO: 662135
NOME: DIRK GORDON VELDMAN
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: FARMACÊUTICO
INSCRIÇÃO: 662287
NOME: LUANA FERREIRA DA SILVA
QUESTÃO 03 - INDEFERIDO.
I – Verdadeira. O anexo I da Resolução n°596 de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética
Farmaceutica, no item VII do art. 11 diz: “É direito do farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário,
obrigatoriamente por farmacêutico.”
II – Verdadeira. De acordo com anexo I da Resolução n°596 de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de
Ética Farmaceutica, capítulo IV art.14, item II: “É proibido ao farmacêutico exercer simultaneamente a medicina.”
III – Verdadeira. De acordo com anexo I da Resolução n°596 de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de
Ética Farmaceutica, capítulo III, art.12, item XIII: “ O farmacêutico, durante o tempo em que estiver inscrito em um
Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve comunicar
ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vinculo profissional de qualquer natureza,
independentemente de retenção de documentos pelo empregador.”
Resposta da questão: b. V, V, V
Obs.: Os argumentos do candidato baseiam-se na Resolução n°417 de 2004, resolução que foi revogada pela Resolução
n°596 de 2014, que aprova o atual Código de ética farmacêutica.
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
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CARGO: FARMACÊUTICO
INSCRIÇÃO: 661869
NOME: VINICIUS GABRIEL ENGEL
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
QUESTÃO 49 - INDEFERIDO. O comprimento do caminho máximo representa o comprimento do nome do arquivo, mais
o número de caracteres usados para representar a unidade e a pasta onde o arquivo está localizado. Sendo assim, o
nome do arquivo e pasta podem ter até 255 caracteres.
Os cinco carcateres a mais são necessários para representar a unidade e a pasta onde o arquivo está localizado.
CARGO: MÉDICO ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
INSCRIÇÃO: 660564
NOME: ANITA DE CAMPOS BORGES E SILVA
QUESTÃO 18 - INDEFERIDO. Segundo à OTORRINOUSP “A infecção purulenta das glândulas salivares é mais comum no
diabetes, na hipofunção renal, nos distúrbios eletrolíticos, na presença de má higiene bucal e cáries dentárias e em
pacientes convalescentes após cirurgia. A infecção do parênquima salivar dá-se geralmente pela migração retrógrada
de bactérias provenientes da cavidade oral, através do ducto da glândula. Essas infecções acometem, com maior
frequência, as glândulas salivares maiores, principalmente a parótida, por produzir secreção com menor atividade
bacteriostática em relação a submandibular. Verifica-se que 20% dos casos são bilaterais. Alguns fatores favorecem a
migração de bactérias, como: estase do fluxo salivar (cálculos, estenose ductal, diminuição salivar), comprometimento
da resistência do hospedeiro e má higiene oral (aumento do número de bactérias). Também contribuem para a estase
salivar a desidratação, grandes perdas de sangue, diarréia, medicação anticolinérgica ou diuréticos”
Fonte: http://www.otorrinousp.org.br/imagebank/seminarios/seminario_59.pdf
QUESTÃO 21 - INDEFERIDO. Os dados são absolutos descritos pela OMS e estão descritos corretamente na alternativa
C conforme referência do Ministério da Saúde no Caderno de Atenção à diabetes em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
“O diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais
causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou em 1997 que, após 15 anos de doença, 2% dos indivíduos acometidos
estarão cegos e 10% terão deficiência visual grave. Além disso, estimou que, no mesmo período de doença, 30 a 45%
terão algum grau de retinopatia, 10 a 20%, de nefropatia, 20 a 35%, de neuropatia e 10 a 25% terão desenvolvido
doença cardiovascular”
QUESTÃO 29 - INDEFERIDO – A questão pede para que ocorra analise das afirmativas com relação aos Princípios e
Diretrizes do Sistema Único de Saúde, a afirmativa III discorre corretamente sobre A organização, da Direção e Gestão
do SUS não incluída nos princípios e diretrizes do SUS descritas no Capítulo II da lei 8080/90, tornando-a incorreta.
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CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.”
Fonte: http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm
QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.
CARGO: TÉCNICO EDUCACIONAL - CAPS
INSCRIÇÃO: 662258
NOME: AMANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA
QUESTÃO 16 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".
CARGO: TÉCNICO EDUCACIONAL - CAPS
INSCRIÇÃO: 660490
NOME: JESSICA APARECIDA SANTOS
QUESTÃO 16 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".
QUESTÃO 40 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".
QUESTÃO 47 - INDEFERIDO. As aspas tem como função destacar uma parte do texto.
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Santo André, 24 de Novembro de 2015.

MOURA MELO CONCURSOS

Rua Juruá, nº 78 – Vila Eldízia – Santo André/SP CEP: 09181-550 | E-mail: mouramelo@mouramelo.com.br
Tel. (11)4425-1256 | Fax (11)4425-0127

www.mouramelo.com.br
6

