PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI - MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: AUCTOR CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSO CONTRA GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES
INSCRIÇÃO

11050

NOME

ADRIANA LEMOS SANTANA

VAGA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PEQUERI

SITUAÇÃO

DEFERIDO

QUESTÃO

31

RESPOSTA
A banca entende que houve erro na
divulgação do gabarito para questão e
decide pela alteração onde passa a
valer aLETRA C como alternativa
correta.
Portanto assiste razão ao candidato e
fica alterada a alternativa correta.
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A Banca examinou as razões do
recurso e, inicialmente, discorda da
alegação de que os notíciários "jamais
noticiaram SUSPENSÃO. O texto
apresentado na questão foi publicado
pela Revista Isto É, de circulação
nacional, com enorme credibilidade no
jornalismo. Então foi noticiada, sim, a
suspensão do fornecimento de água no
Rio de Janeiro. Abaixo segue um
fragmento de notícia publicada pelo site
www.folha.uol.com.br:
Crise da água faz Rio adiar início das
aulas na rede municipal ...
www1.folha.uol.com.br &rsaquo;
cotidiano &rsaquo; 2020/02 &rsaquo;
crise-da-agua-faz-rio...
4 de fev. de 2020 -A Prefeitura doRio de
Janeirodecidiuadiar o início do ano
letivona rede municipal por causa
dasuspensãodas operações na estação
de...
A Banca também não concorda com as
alegações de que as palavras
"suspensão" e "interrupção" tenham
sentidos diferentes. Basta consultar os
dicionários para verificar que essas
duas palavras são classificadas como
"SINÔNIMOS". Na questão em análise,
a palavra "suspender" foi empregada
como sinônimo de "interromper", em
conformidade com as definições
apresentadas pelos dicionários. Em
virtudedo dinamismo da Língua
Portuguesa, em outro contexto,qualquer
palavra pode assumir novos
significados. Mas a Banca salienta que
essa possibilidade não ocorreu no texto
utilizado na questão nº 19.
Para comprovar que as palavras
"suspensão" e "interrupção" apresentam
o mesmo sentido e assim são
empregadas largamente no contexto
jornalístico, sem prejuízo de sentido,
anexamos as definições dos dicionários
e algumas publicações da mídia com o
emprego dessas palavras.
Isto posto, de acordo com as
explicações e sustentada pelos
exemplos anexados a seguir, a Banca
considera improcedente o recurso.
Observe as definições que os
dicionários apresentam sobre a palavra
&ldquo;SUSPENDER&rdquo;:
Significado de Suspender
verbo transitivo Deixar pendente,
pendurar: suspender o lustre.
Interromper temporariamente:
suspender a marcha. Impedir
temporariamente a publicação de:
suspender um jornal. Retirar
temporariamente de suas funções:
suspender um funcionário. Adiar, diferir:
suspender a execução das ordens.
Soerguer, levantar: suspender a cortina.
Náutica Suspender (a) âncora, içá-la
para que o navio possa partir.
Suspender seu julgamento, ficar na
expectativa. Suspender seus
pagamentos, deixar de pagar aos
credores.
Sinônimos de Suspender
Suspender é sinônimo
de:interromper,descontinuar
(https://www.dicio.com.br/suspender/)
verbo transitivo
prender (um objeto) de modo que não
toque no chão;pendurar
&#10216;suspenderam os balões antes
de o aniversariante chegar&#10217;
suster no ar &#10216;suspendeu o
copo para fazer um brinde&#10217;
interromper temporária ou
definitivamente &#10216;suspendeu a
viagem; suspendeu a medicação; a
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polícia suspendeu o movimento dos
manifestantes&#10217;
impedir alguém de fazer algo ou de
exercer funções durante um período de
tempo, geralmente como castigo
&#10216;o diretor suspendeu os alunos
que causaram distúrbios; a liga
suspendeu o jogador&#10217;
proibir durante certo tempo &#10216;o
tribunal suspendeu o despedimento
coletivo&#10217;
cancelar &#10216;suspenderam a
encomenda&#10217;
(https://www.infopedia.pt/dicionarios/ling
ua-portuguesa/suspender)
suspender
Primeira definição encontrada de
"suspender"
[Do lat.suspendere.] Verbo transitivo
direto.
Fixar, suster, pendurar, no ar; deixar
pendente:O paisuspendeua criança.
Trazer ou conservar pendente ou
pendurado:A jovem
senhorasuspenderiquíssimo
colar;&ldquo;Ao lobo de cada orelha
/Suspendiauma esmeralda, / Menos
brilhante que os olhos, / Que eram
brilhantes sem jaça.&rdquo; (Alberto de
Oliveira,Poesias, 3.asérie, p. 112).
Interromper temporariamente:O
maquinistasuspendeua marcha da
locomotiva.
Privar provisoriamente de um cargo ou
dos respectivos proventos:O
chefesuspendeuo funcionário por um
mês.
Impedir por algum tempo a publicação
de:A censurasuspendeuo jornal.
Fazer cessar; impedir; deter; conter:As
medidas governamentaissuspenderamo
prosseguimento da agitação.
Interromper a ação de; sustar:As
medidas científicassuspenderama
radiação prejudicial.
(http://www.osdicionarios.com/c/significa
do/suspender)
suspender
sus·pen·der
Significado deSuspender
t. 1. interromper durante um certo
tempo: suspender as hostilidades
Sinônimo deSuspender
interromper
Definição deSuspender
Classificação gramatical:verbo transitivo
e verbo transitivo Divisão silábica de
suspender:sus·pen·der
Exemplos com a palavraSuspender
A falta de gelo nas lotas do Faial e do
Pico e uma avaria nos tanques de
congelação estão a prejudicar a pesca
nas ilhas do Faial e do Pico, obrigando
alguns barcos
asuspendertemporariamente a
atividade. Jornal de Notícias,
01.07.2014
Banco francês obrigado asuspenderas
transações em dólares, em 2015.
Interdição acompanha multa por causa
de quebra de sanções econômicas.
Público, 30.06.2014
(https://www.lexico.pt/suspender/)
Observe o emprego de "suspender" em
algumas notícias:
Cedae fecha Estação do Guandu, no
RJ, após encontrar detergente na água
Companhia teve que interromper o
tratamento de água. Captação foi
suspensa e a produção de água potável
foi interrompida durante 14 horas.
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noti
cia/2020/02/04/estacao-de-tratamento-d
e-agua-do-rj-e-contaminada-por-deterge
nte.ghtml
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https://www.cedae.com.br/Noticias
Cedae suspende cobrança de tarifa e
corte de abastecimento por coronavírus
A Companhia Estadual de Águas e
Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae)
informou que não realizará a cobrança
da tarifa de fornecimento de água no
estado para clientes cadastrados na
tarifa social e pequenos comerciantes
durante a quarentena. A suspensão da
cobrança sancionada pelo governador
do estado, Wilson Witzel (PSC), vai
durar por três meses e deve atender
cerca de 230 mil cadastros. Estes
variam entre comércios e residências
localizadas em comunidades carentes e
conjuntos habitacionais....
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ulti
mas-noticias/2020/03/26/cedae-suspen
de-cobranca-de-tarifa-e-corte-de-abaste
cimento-por-coronavirus.htm?cmpid=co
piaecola
Abastecimento de água da Cedae é
suspenso e população do Rio deve
economizar
RJ NO AR
20/09/2011 - 11h33 (Atualizado em
20/10/2015 - 15h04)
A estação de tratamento de Guandu foi
desligada para uma manutenção anual.
Ela só deve voltar a funcionar nesta
quarta-feira e, por isso, população da
cidade do Rio e da Baixada Fluminense
deve fazer economia.
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-n
o-ar/videos/abastecimento-de-agua-dacedae-e-suspenso-e-populacao-do-rio-d
eve-economizar-20102015
Abastecimento de água continua
suspenso em Aruanã
Em nota, a Saneago informou que irá
aguardar a conclusão de exames
complementares para regularizar o
serviço.
https://www.opopular.com.br/noticias/cid
ades/abastecimento-de-%C3%A1gua-c
ontinua-suspenso-em-aruan%C3%A3-1.
1987030
Água em Volta Redonda é cortada por
vazamento de óleo no Rio Paraíba do
Sul
Segundo o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (Saae), o abastecimento foi
suspenso para evitar a contaminação
da água. Não há previsão para a
normalização da situação
O abastecimento de água em Volta
Redonda, região Sul do Rio de Janeiro,
foi interrompido nesta sexta-feira (17)
por conta de um vazamento de óleo no
Rio Paraíba do Sul.
https://www.brasil247.com/regionais/sud
este/agua-em-volta-redonda-e-cortadapor-vazamento-de-oleo-no-rio-paraiba-d
o-sul
Acidente na Banqueta. Poste foi
derrubado e comprometeu a
fornecimento de energia e água
Um acidente na madrugadade hoje, nas
proximidadesdosprédios da Banqueta
envolveu um carro e uma moto.O carro
ficou parcialmente destruído apósbater
em um poste, que foi ao chão.
Com isso, otransformadorque estava no
poste entrou em colapso no chão e todo
o sistema de energia elétrica dos
bairros Banqueta, Areal, e parte da
Grande Japuíba ficou sem funcionar.
Com isso, o abastecimentode energia
para asbombas deágua, foi suspenso.
Resultado, toda aregião
daBanquetaficou sem abastecimento de
águae energiaassim como várias partes
da GrandeJapuiba.
http://www.costazulfm.com.br/novosite/c
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ostazul/costazul-news.asp?NOTICIA=1
6871&acidente-na-banqueta-poste-foi-d
errubado-e-comprometeu-a-forneciment
o-de-energia-e-agua
Zona Norte de Natal fica com
abastecimento de água suspenso por
dois dias
Sete bairros da capital foram atingidos,
além de três do município de São
Gonçalo do Amarante
PorRedação- Publicado em
19/03/2020às17:40
Recomendação é que a população
utilize a água disponível de forma
racional
Uma manutenção emergencial em
decorrência de problemas operacionais
na Estação de Tratamento de Água
(ETA), de Extremoz, deixou a Zona
Norte e parte de São Gonçalo do
Amarante sem abastecimento, nesta
quinta-feira (19).
Devido ao serviço, o fornecimento de
água foi suspenso nos seguintes
bairros: Igapó, Lagoa Azul, Nossa
Senhora da Apresentação, Pajuçara,
Potengi, Redinha e Salinas; além de
bairros de São Gonçalo do Amarante:
Amarante, Jardim Lola e Nova Zelândia.
https://agorarn.com.br/cidades/zona-nor
te-de-natal-fica-com-abastecimento-deagua-suspenso-por-dois-dias/
Abastecimento de água será suspenso
em 93 localidades de Salvador e RMS
Segundo Embasa, adutora precisará
ser esvaziada; previsão é de voltar à
normalidade em 48 horas
As torneiras vão ficar secas a partir do
meio-dia desta sexta-feira (27) em 93
locidades de Salvador, além de cidades
da Região Metropolitana. Segundo a
Empresa Baiana de Água e
Saneamento (Embasa),um vazamento
na adutora de água tratada principal do
sistema de abastecimento está
prejudicando o fornecimento de água
para algumas áreas.
https://www.correio24horas.com.br/notic
ia/nid/abastecimento-de-agua-sera-susp
enso-em-93-localidades-de-salvador-e-r
ms/
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9560

13590

13590

13590

AMANDA FERREIRA DA SILVA

BRUNO SILVA NERY

BRUNO SILVA NERY

BRUNO SILVA NERY

OFICIAL TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO PEQUERI

AGENTE DE COMPRAS - PEQUERI

AGENTE DE COMPRAS - PEQUERI

AGENTE DE COMPRAS - PEQUERI

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

13

Questão 13
De acordo com a questão, a maré
crescente começa quando a altura da
maré é mínima, e isso acontece quando
temos:
cos(&#120587;6&#119905;+
&#120587;/2)&#120587;= &minus;1
&#120587;/6t + &#120587;2 =
&#120587; .2&#119896;, com k &isin; Z
t = 3 + 12k, com k &isin; Z.
logo, para k = o, temos t = 3 o que
corresponde (Se José Paulo quisesse ir
pescar no dia 10 de fevereiro, na maré
crescente, então a partir de que horas
ele deveria estar na praia?) às 5 horas
da manhã do dia 10 fevereiro de 2018.
A alternativa está correta, B.

31

A banca após análise detalhada do
recurso apresentado vem cumprimentar
a candidata pelo exposto, porém pede a
atenção ao que foi solicitado na
questão, pois não foi dada a informação
de que o backup a que se referia era
completo. A banca ainda sugere a
leitura do
site:https://blog.backupgarantido.com.br
/politica-de-backup/. Tendo isso
exposto, a banca julga improcedente o
recurso.

38

A banca analisou detalhadamente o
recurso do candidato, porém pede
atenção para a questão A, onde entre
vírgulas aparece a expressão "se
disponível" o que torna o uso do papel
creme uma sugestão e não uma regra,
independente da localização do agente
de compras.Além disso, é preciso
também ficar atento ao acabamento do
papel (fosco ou brilhante). Já na opção
indicada pela banca como correta (C)
não há possibilidade de dúvida de que o
alinhamento do texto à direita não é
uma prática que contribua para a
clareza do documento. Sobre o site
citado a banca chama a atenção do
candidato que muitas orientações
dadas em uma situação geográfica
pode ser utilizada em outra sem
nenhuma perda de entendimento,
principalmente se ela está na língua
padrão do país. Além disso, o candidato
bem preparado para provas
eliminatórias se depara com vários
termos que têm origem em outros
idiomas, mas que por uso não dificultam
a compreensão. Isso posto, a banca
indefere o recurso.

36

A banca examinou o recurso e a
princípio chamou a atenção o uso do
site apontado pelo candidato,
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Assertivid
ade#cite_ref-1, visto que o mesmo não
é considerado nos meios acadêmicos e
preparatórios para concursos uma fonte
confiável, segura. Trata-se de uma
enciclopédia colaborativa, talvez a
maior, onde as pessoas podem
acrescentar informações a todo
momento. Sugerimos a leitura das
seguintes fontes:
https://www.significados.com.br/assertiv
o/,https://dicionario.priberam.org/asserti
vaehttps://www.dicio.com.br/assertivo/e
ntre outras. Isso posto, a banca indefere
o recurso.
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Prezado/a candidato/a
após leitura atenta e bem colocada de
seu recurso a banca sugere aleitura
atenta das observações feitas por
Ariosto Mila Peixoto, advogado
especializado em licitações públicas e
contratos administrativos no site
http://portaldelicitacao.com.br/2019/que
stoes-sobre-licitacoes/adjudicacao-e-ho
mologacao/e destaca do texto:
Na montagem do processo licitatório o
que vem primeiro: a Adjudicação ou
Homologação? Quem adjudica? Quem
homologa?
Nos termos do artigo 38, inciso VII do
Estatuto das Licitações e Contratos
Administrativos, a Adjudicação ocorre
antes da Homologação:
&ldquo;Artigo 38 &ndash; O
procedimento da licitação será iniciado
com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação
sucinta de seu objeto e do recurso
próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
VII &ndash; atos de adjudicação do
objeto da licitação e da sua
homologação;&rdquo;
Mas o que é Adjudicação e
Homologação?
Adjudicação: após o julgamento das
propostas, ao licitante vencedor será
adjudicado o objeto licitado (adjudicar =
conceder, atribuir, entregar, submeter,
conferir).
Homologação: após a fase de
julgamento, adjudicação e decorridos
todos os prazos de recurso, a
autoridade competente ratificará todos
os atos anteriores confirmando sua
validade perante a lei.
Portanto, após a Comissão de Licitação
realizar o julgamento das propostas e
adjudicar o objeto da licitação à licitante
vencedora, a autoridade superior, no
uso de suas atribuições legais,
homologará a licitação confirmando
todos os atos praticados no
procedimento licitatório.
A banca acata que há pessoas não
simpatizantes a esta sequência, mas
que isto não invalida a questão, visto
que as outras opções não abrem
margem para dúvidana interpretação do
que foi solicitado.
Tendo isto exposto, a banca indefere o
recurso.
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01 &ndash; A sífilis é uma infecção
sexualmente transmissível, curável que
pode apresentar manifestações clínicas
em diferentes estágios, causadas pela
bactéria:
Papilomavírus humano.
Treponema pallidum.
Klebsiella granulomatis.
T-linfotrópico humano.
Correção: Letra B
HPV: O HPV (sigla em inglês para
Papilomavírus Humano) é um vírus que
infecta a pele ou mucosas (oral, genital
ou anal) das pessoas, provocando
verrugas anogenitais (na região genital
e ânus) e câncer, a depender do tipo de
vírus. A infecção pelo HPV é uma
Infecção Sexualmente Transmissível
(IST).
Sífilis: É uma Infecção Sexualmente
Transmissível (IST) curável e exclusiva
do ser humano, causada pela
bactériaTreponema pallidum. Pode
apresentar várias manifestações
clínicas e diferentes estágios (sífilis
primária, secundária, latente e terciária).
Nos estágios primário e secundário da
infecção, a possibilidade de transmissão
é maior.
Donovanose: É uma IST crônica
progressiva, causada pela
bactériaKlebsiella granulomatis.
HTLV: É causada pelo vírus
T-linfotrópico humano (HTLV)que atinge
as células de defesa do organismo, os
linfócitos T. O HTLV foi o primeiro
retrovírus humano isolado (no início da
década de 1980) e é classificado em
dois grupos: HTLV-I e HTLV-II.

37

A banca após ler detalhadamente o
recurso, lamenta que o candidato tenha
se confundido e não marcar a resposta
correta. É sábido que, toda atenção aos
mínimos detalhes é necessária quando
se trata de uma prova eliminatória. Além
disso, a nomenclatura a que se referia
os símbolos estava exposta na questão.
A banca indefere o recurso.
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GUILHERME DE OLIVEIRA MATTOS

GUSTAVO UBIRATAN CARDOSO CORREIA
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2

A Banca examinou as razões do
recurso e faz o seguinte esclarecimento.
O candidato solicita a alteração do
gabarito oficial, passando a considerar
como correta a alternativa
&ldquo;d&rdquo;. Segundo o
recorrente, a expressão &ldquo;que
vem sofrendo&rdquo; presente na
alternativa &ldquo;c&rdquo; denota a
ideia de que a série de enganos sofrida
pelo personagem está ocorrendo
&ldquo;de uns tempos para cá&rdquo;.
Segundo ele, a expressão &ldquo;em
sua vida&rdquo; presente na alternativa
&ldquo;d&rdquo; denota que os
enganos estão ocorrendo na vida do
personagem desde o seu nascimento,
sendo, portanto, a alternativa correta na
questão.
A Banca discorda do candidato. Na
alternativa &ldquo;c&rdquo;, a
expressão &ldquo;que vem
sofrendo&rdquo; faz referência ao
tempo em que os enganos acontecem
na vida do personagem, ou seja, desde
o seu nascimento. Não há necessidade
de inserir &ldquo;em sua vida&rdquo;
para marcar o tempo em que os
enganos acontecem. Isso se faz
desnecessário, visto que o texto já
apresenta esta ideia. Além disso, a
Banca discorda da interpretação dada
pelo candidato às alternativas
&ldquo;c&rdquo; e &ldquo;d&rdquo;.
A Banca também esclarece que essa
discussão está à margem do objetivo
principal da questão, ou seja, verificar
qual foi o comportamento do
personagem ao relatar os enganos
sofridos em sua vida. Neste ponto, o
candidato concorda com a Banca ao
reconhecer que o personagem se sente
impotente diante da série de enganos.
Afinal, se tivesse condições, já teria
alterado esta situação. Se não alterou,
foi porque não teve força ou recursos
para fazê-lo, ou seja, está impotente
diante desta situação que tanto o
prejudica.
Ao dialogar com a enfermeira,
recuperando-se de uma recente
cirurgia, o personagem não se mostra
amargurado, também não está
esperançoso e não é possível perceber
sentimento de indignação durante a
conversa. Ele se mostra, sim, impotente
diante dos enganos que vem sofrendo.
Isto posto, a Banca considera
improcedente o recurso e mantém o
gabarito oficial.

32

Questão 32:
Uma pessoa andando pela rua foi
mordida por um cachorro desconhecido
em seu pé direito, sabendo-se do
esquema para profilaxia da raiva
humana pós-exposição com vacina de
cultivo celular, deverá ser administrado
Soro por se tratar de animal
desconhecido, calculando-se 0,2ml de
soro vezes o peso do paciente e
completando o esquema com quatro
doses da vacina antirrábica humana
nos dias 0, 3, 7, 28 por via Intradérmica.
O cachorro é desconhecido, ou seja,
não é passível de observação do animal
por 10 dias após exposição.Ferimentos
na cabeça, face, pescoço, mãos, polpas
digitais e/ou planta do pé são
considerados acidentes graves. Como o
cachorro é desconhecido nesse caso
esta indicado iniciar soro, porém se no
ato do atendimento não houver soro
disponível poderá ser administrado até
7dias após a primeira dose.
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HETEL MARIA MALATESTTA
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IMPROCEDENTE

31

01 &ndash; A sífilis é uma infecção
sexualmente transmissível, curável que
pode apresentar manifestações clínicas
em diferentes estágios, causadas pela
bactéria:
Papilomavírus humano.
Treponema pallidum.
Klebsiella granulomatis.
T-linfotrópico humano.
Correção: Letra B
HPV: O HPV (sigla em inglês para
Papilomavírus Humano) é um vírus que
infecta a pele ou mucosas (oral, genital
ou anal) das pessoas, provocando
verrugas anogenitais (na região genital
e ânus) e câncer, a depender do tipo de
vírus. A infecção pelo HPV é uma
Infecção Sexualmente Transmissível
(IST).
Sífilis: É uma Infecção Sexualmente
Transmissível (IST) curável e exclusiva
do ser humano, causada pela
bactériaTreponema pallidum. Pode
apresentar várias manifestações
clínicas e diferentes estágios (sífilis
primária, secundária, latente e terciária).
Nos estágios primário e secundário da
infecção, a possibilidade de transmissão
é maior.
Donovanose: É uma IST crônica
progressiva, causada pela
bactériaKlebsiella granulomatis.
HTLV: É causada pelo vírus
T-linfotrópico humano (HTLV)que atinge
as células de defesa do organismo, os
linfócitos T. O HTLV foi o primeiro
retrovírus humano isolado (no início da
década de 1980) e é classificado em
dois grupos: HTLV-I e HTLV-II.

25

Merhy classifica a tecnologia em saúde
em: tecnologias leves, que associa a
relações de produção de vínculo,
autonomização, acolhimento e gestão;
tecnologias leve-duras, que seriam os
saberes já estruturados, tais como a
clínica médica, a clínica psicanalítica, a
epidemiologia, o taylorismo e o
fayolismo; e as tecnologias duras, quais
sejam, as máquinas, as normas, e as
estruturas organizacionais. Portanto, a
letra D é a correta porque todas as
outras alternativas estão corretas.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o Gabarito Oficial.
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ISABELLA CALEGARI MAIA

LAIS RAMOS CUSTODIO

LUCAS CARDOSO DA COSTA EVANGELISTA

GERENTE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PEQUERI
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39

Questão 39:
Correta letra D
O profissional deve usar equipamento
de proteção individual (EPI): protetor
ocular ou protetor de face; luvas;
capote/ avental/ jaleco, máscara
N95/PFF2 (ou outras máscaras com
eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3µ tipo N99, N100
ou PFF3), sempre que realizar
procedimentos geradores de aerossóis.
Para realização de outros
procedimentos não geradores de
aerossóis, avaliar a disponibilidade da
N95 ou equivalente no serviço. Não
havendo disponibilidade, é obrigatório o
uso da máscara cirúrgica.
Precaução padrão: Use óculos,
máscara e/ou avental quando houver
risco de contato de sangue ou
secreções, para proteção da mucosa de
olhos, boca, nariz, roupa e superfícies
corporais.
Precaução Contato: indicado: infecção
ou colonização por microrganismo
multirresistente, varicela, infecções de
pele e tecidos moles com secreções
não contidas no curativo, impetigo,
herpes zoster disseminado ou em
imunossuprimido, etc. Use luvas e
avental durante toda manipulação do
paciente, de cateteres e sondas, do
circuito e do equipamento ventilatório e
de outras superfícies próximas ao leito.
Coloque-os imediatamente antes do
contato com o paciente ou as
superfícies e retire-os logo após o uso,
higienizando as mãos em seguida.
Precaução para aerossóis:Precaução
padrão: higienize as mãos antes e após
o contato com o paciente, use óculos,
máscara cirúrgica e/ou avental quando
houver risco de contato de sangue ou
secreções, descarte adequadamente os
pérfuro-cortantes. Mantenha a porta do
quarto SEMPRE fechada e coloque a
máscara antes de entrar no quarto.
Quando não houver disponibilidade de
quarto privativo, o paciente pode ser
internado com outros pacientes com
infecção pelo mesmo microrganismo.
Pacientes com suspeita de tuberculose
resistente ao tratamento não podem
dividir o mesmo quarto com outros
pacientes com tuberculose. O
transporte do paciente deve ser evitado,
mas quando necessário o paciente
deverá usar máscara cirúrgica durante
toda sua permanência fora do quarto.
www.anvisa.gov.br/servicosaude/control
e/precaucoes_a3.pdf

31

A banca entende que houve erro na
divulgação do gabarito para questão e
decide pela alteração onde passa a
valer aLETRA C como alternativa
correta.
Portanto assiste razão ao candidato e
fica alterada a alternativa correta.

34

Em análise da questão a banca
percebeu que por erro de digitação,
duas questões apresentaram resposta
correta, desta forma julga procedente o
recurso do(a) candidato(a) e anula a
referida questão.
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MARIA LAURA SALES POLI FEROLLA

MARIA LAURA SALES POLI FEROLLA

MARIA LAURA SALES POLI FEROLLA

OFICIAL TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO PEQUERI

OFICIAL TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO PEQUERI

OFICIAL TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO PEQUERI

IMPROCEDENTE

INDEFERIDO

INDEFERIDO

20

De acordo com a questão:
1° tipo: a altura será dividida em 240 :
16 = 15 desníveis de 16 cm, e portanto
serão necessários 14 degraus ( para 1
desnível de 16 cm não há necessidade
de degrau)
2° tipo: a altura será dividida em 240 :
20 = 12 desníveis de 20 cm, e portanto
serão necessários 11 degraus.
Portanto, serão necessários,
respectivamente, 14 e 11 degraus.
Alternativa: C
Resposta correta.

40

Prezado/a candidato/a
A alternativa apontada como correta no
gabarito preliminar está correta (Letra
C),
A Banca sugere que seja mantido o
Gabaritobasada no
site:https://blog.cefis.com.br/regime-decompetencia-regime-de-caixa/

36

Prezado/a candidato/a
A Banca analisou o recurso interposto e
pede a atenção quanto ao que foi
revogado na Resolução CFC N750 de
29 de de 1993 e o que permanece
mantido, inclusive com as resoluções
devidas.
SEÇÃO VIO PRINCÍPIO DA
COMPETÊNCIAArt. 9º. O Princípio da
Competência determina que os efeitos
das transações e outros eventos sejam
reconhecidos nos períodos a que se
referem, independentemente do
recebimento ou pagamento. Parágrafo
único. O Princípio da Competência
pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas
correlatas. (Redação dada pela
Resolução CFC nº. 1282/10).
Art. 11. A inobservância dos Princípios
de Contabilidade constitui infração nas
alíneas &ldquo;c&rdquo;,
&ldquo;d&rdquo; e &ldquo;e&rdquo; do
art. 27 do Decreto-Lei n.º 9.295, de 27
de maio de 1946 e, quando aplicável,
ao Código de Ética Profissional do
Contabilista. (Redação dada pela
Resolução CFC nº. 1282/10)Art. 12.
Revogada a Resolução CFC n.º 530/81,
esta Resolução entra em vigor a partir
de 1º de janeiro de 1994.
É claro que nem sempre uma nova
resolução revoga toda a nterior, a não
ser que isto seja citado, o que não
ocorre no caso exposto.
Desta forma a banca respeitosamente
lamenta o equívoco do candidato e
mantém a resposta dada ao gabarito
oficial.
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11100

270

MATHEUS SILVA SANTANA

PAULO SERGIO BORDONI ULGUIM
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DEFERIDO

7

A Banca examinou as alegações
apresentadas pelo candidato e passa a
prestar os seguintes esclarecimentos. O
candidato apenas afirma que o termo
&ldquo;dos jurados&rdquo; é
complemento nominal de
&ldquo;decisão&rdquo; e solicita que
questão seja anulada. Não foi
apresentado nenhum argumento que
comprove a afirmação feita pelo
candidato no recurso.
É importante esclarecer o seguinte: o
adjunto adnominal e o complemento
nominal são muito semelhantes,
principalmente quando são empregados
na forma de uma locução iniciada por
preposição, referindo-se a um
substantivo.
O questionamento do candidato
refere-se à alternativa A, colocada como
gabarito da questão. Foi solicitado que
os candidatos assinalassem a
alternativa que não apresentava um
complemento nominal.
Na alternativa A, temos: O advogado
acredita que a decisão dos jurados será
justa. O termo em destaque está
completando o sentido do substantivo
&ldquo;decisão&rdquo; e por isso gera
dúvida.
A gramática apresenta alguns critérios
para estabelecer as diferenças entre
complemento nominal e adjunto
adnominal.
Segundo Mauro Ferreira, em sua obra
Aprender e praticar gramática, Editora
FTD, São Paulo, ano 2011, página 492,
se o termo em estudo é o agente da
ação, ele é adjunto adnominal; se o
termo em estudo é o paciente da ação,
ele é complemento nominal.
Exemplo: A acusação do vereador foi
considerada uma ofensa ao prefeito.
O termo &ldquo;do vereador&rdquo;
indica o agente, ele fez a acusação;
sendo, portanto, adjunto adnominal. O
termo &ldquo;ao prefeito&rdquo; indica
o alvo, o paciente, ele foi ofendido;
sendo, portanto, complemento nominal.
Basta observar o enunciado da
alternativa A: &ldquo;O advogado
acredita que a decisão dos jurados será
justa. Está claro que o termo
&ldquo;dos jurados&rdquo; indica o
agente, eles tomarão a decisão.
Portanto, o termo em destaque é
adjunto adnominal. Não há nesta frase
um complemento nominal, por isso a
alternativa é considerada como gabarito
da questão.
Isto posto, a Banca considera
improcedente o recurso e mantém o
gabarito oficial

31

A banca entende que houve erro na
divulgação do gabarito para questão e
decide pela alteração onde passa a
valer aLETRA C como alternativa
correta.
Portanto assiste razão ao candidato e
fica alterada a alternativa correta.
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A Banca analisou as alegações
apresentadas pelo candidato e faz o
seguinte esclarecimento. A citação é um
procedimento intertextual que acontece
quando um texto reproduz outro texto
ou parte dele.
Ao citar Cazuza e introduzir um verso
de sua música denominada
&ldquo;Brasil&rdquo;, a autora Martha
Medeiros fez uso de um recurso
intertextual, conhecido como
&ldquo;citação&rdquo;.
O questionamento do candidato se
baseia no fato de que a citação ocorrida
no texto da prova não respeitou os
procedimentos clássicos de uma
citação: emprego de aspas ou itálico.
Por se um artigo de opinião, com
características de informalidade e de
oralidade, texto publicado no contexto
jornalístico, a citação ocorreu de forma
indireta, sem a sinalização de alguns
marcadores (emprego das aspas, por
exemplo). Porém, está claro que a
citação ocorreu, já que foi citado o autor
do texto (Cazuza) e foi utilizado um
fragmento do outro texto (Brasil, mostra
sua cara), conferindo credibilidade ao
texto de Martha Medeiros.
Graças à autonomia da linguagem
jornalística contemporânea, a autora
destacou a citação não com o emprego
das &ldquo;aspas&rdquo;, mas preferiu
utilizar &ldquo;dois-pontos&rdquo; para
realçar o emprego do recurso
intertextual. É bom lembrar que o
recurso utilizado por Martha Medeiros
não é uma citação &ldquo;ipsis
litteris&rdquo;, uma reprodução fiel do
discurso citado; por isso, não há a
obrigatoriedade de empregar os
recursos formais da citação direta. Ou
seja, a citação indireta não precisa vir à
parte do corpo do texto e nem mesmo
com a utilização das aspas.
Desta forma, Martha Medeiros deixa
explícito que sua intenção foi citar um
outro texto para alicerçar as ideias
defendidas por ela, estabelecendo um
diálogo com ele. Ao citar Cazuza, a
autora impediu que sua iniciativa fosse
considerada como plágio, já que
identifica o autor do texto com o qual
dialoga.
A seguir, a Banca disponibiliza um
pequeno texto com as definições de
citação direta e citação indireta para
ilustrar a explicação dada.
Citações Diretas e Indiretas
Algumas pessoas já devem ter
observado na leitura de livros ou
pequenos textos, que algumas vezes o
autor coloca informações entre aspas.
Estas informações são citações diretas,
ou seja, uma cópia fiel daquilo que se
foi dito por outro autor.
Porém, existem autores que preferem
apenas explicitar os pontos mais fortes
de um trabalho, e assim, as
informações não são referidas de forma
direta. Consiste apenas na essência
daquilo que foi dito, lido ou escutado. A
este tipo de informação damos o nome
de citação indireta.
Exemplo de citação direta: o filósofo
René Descartes, nascido no ano de
1596, disse uma frase histórica
&ldquo;Penso, logo existo&rdquo;,
indicando que a consciência é que dá
significado à vida.
Neste exemplo, podemos ver que a
frase foi reproduzida de forma igual a
que o filósofo disse, se tornando uma
citação direta.
Já na citação indireta podemos dizer a
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mesma coisa, mas sem que para isso
necessitemos falar a frase como foi dita.
Segundo o filósofo René Descartes,
nascido no ano de 1596, o ato de
pensar dava consciência ao ser
humano, e através daí, podemos dar
significado à sua existência.
https://www.concursosnobrasil.com.br/e
scola/portugues/intertextualidade.html
Isto posto, a Banca não constatou
nenhum erro na elaboração da questão
e considerou improcedente o recurso.
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