RESULTADOS DE RECURSOS PELA APRECIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

PROCESSO SELETIVO
Nível Superior
Cargo: Odontólogo
Questões anuladas: 04,11,12,15 e 49
Questão 06
Parecer: Mantém-se a questão. É improcedente o argumento usado no recurso
apresentado.
Resultado: Improcedente
Questão 27
Parecer: A opção “E” é a resposta correta, pois a atualização do Office 2007
não faz todas as correções gramaticais de acordo com as novas regras
ortográficas. O erro de digitação não interfere no resultado.
Resultado: Improcedente
Questão 30
Parecer: O recurso é improcedente. Mantém-se a questão.
Resultado: Improcedente
Questão 31
Parecer: A alternativa A está correta. Fossa hipofisária é a sela turcica do
esfenóide, o que consta na bibliografia recomendada. Pois este ponto é usado
em cefalometria, e sua localização é a indicada, no centro da fossa hipofisiária.
Portanto, o recurso é improcedente.
Resultado: Improcedente
Questão 35
Parecer:. Segundo os autores Katchburian e Arana da bibliografia referência
da disciplina de HistologiaBuco Dental, no Livro Histologia e Embriologia Oral,
o termo mais atual e adequado para ¨glóbulos cálcicos¨ é glóbulos de
mineralização ou calcolferitos, citado no capítulo Comlexo Dentina Polpa, na
página 215.
Também, o autor Tem Cate adota o mesmo termo acima citado, apresentado
na sua obra no capítulo Complexo dentina polpa, na página 151. Portanto fica
valendo como correta ma alternativa A.
Resultado: Improcedente

Questão 38
Parecer: Realmente existe um erro de digitação, "diversas consistência" onde
deveria ser "diversas consistências". De acordo com farta literatura a
respeito, destaque-se a referência "Phillips Materiais Dentários" de Anusavice
et al., "os silicones de adição são fornecidos em diversas viscosidades,
incluindo de viscosidade única ou monofásico...... se o material for usado
corretamente, resultados clínicos aceitáveis poderão ser obtidos por quaisquer
técnicas de moldagem." Assim, trata-se de uma questão de raciocínio simples,
onde o erro de digitação em nada compromete ou dificulta o mesmo. Deste
modo, o parecer da questão deve ser mantida da forma como foi inicialmente
proposta, ou seja, alternativa verdadeira.
Resultado: Improcedente
Questão 47
Parecer: Considerando a alternativa “E” “devemos asperizar o preparo antes
da cimentação da futura coroa protética” devemos considerar que todo
dente preparado deve receber acabamento superficial com o objetivo de tornálo mais nítido e com textura superficial regularizada (Pegoraro, 1998). Dessa
forma, entende-se que um preparo dentário não deve ser polido pois esse pode
diminuir a capacidade de retenção da prótese (Pegoraro 1998), da mesmo
forma não deve ser asperizado pois esse procedimento impedirá a
reprodução de detalhes no momento da moldagem, consequentemente
no troquel onde será confeccionada a peça protética e dificultará o
enceramento da infraestrutura e por fim dificilmente influencia na
retenção final da coroa (Rosenstiel, 2005). O que deve ser asperizado
durante a confecção de uma coroa metalo-cerâmica é a infraestrutura metálica
com jatos de óxido de alumínio (Pegoraro 1998, Rosenstiel 2005). Concluindo
essa alternativa está incorreta.
Considerando a alternativa “A” a conicidade ideal do preparo deve ser de 6
graus, no entanto, alguns autores defendem que 16 graus de inclinação é
clinicamente aceitável” podemos observar que o próprio Mezzomo e
colaboradores em 1994 admite que a grau de convergência é variável
conforme cada situação, se enquadrando entre 6 e 20 graus de convergência
conforme a forma do preparo a ser realizado. Paredes de um preparo com
menos de 6 graus de convergência faria com que não alcançassemos um
escoamento ideal do cimento impedindo assim o assentamento correto da
coroa protética (Pegoraro, 1998). Paredes com convergências acima de 20
graus levaria o preparo a apresentar múltiplas vias de inserção prejudicando a
retenção e estabilidade da coroa protética. Idealmente o preparo deveria
apresentar 6 graus (Shillingburg 1986; Wilson e Chan, 1994, Rosenstiel, 2005),
no entanto alguns autores consideram conicidade entre 12,2 a 27 graus
clinicamente aceitáveis (Dogde 1985, Weed 1984, Smith 1999, Noonan e
Goldfogel 1991, Ohm e Silness 1978, Annerstedt 1996). Isso engloba a
questão apresentada onde afirma-se que o preparo idealmente deve
apresentar 6 graus, no entanto alguns autores consideram 16 graus
clinicamente aceitáveis, portanto a afirmação está correta.
Conclusão final: Afirmo, pelo acima exposto, que a única alternativa
correta é a alternativa “ A”.
Resultado: Improcedente

Cargo: Enfermeiro - ESF
Questões anuladas: 04,11,12,15 e 40
Questão 37
Parecer: A solicitação de anulação não procede, visto que a questão pede a
recomendação contida no caderno de atenção básica do Idoso do Ministério da
Saúde (pág.35 do referido caderno):
Resultado: Improcedente
Cargo: Médico - ESF
Questões anuladas: 04,11,12,15
Questão 35
Parecer: A questão está clara: Quanto a gota e hiperuricemia, assinale a
alternativa incorreta. Portanto, a alternativa a ser assinalada é a alternativa D,
por se tratar de gota associada a hiperuricemia onde o ácido úrico sempre
estará aumentado. Mantém-se o gabarito da questão.
Resultado: Improcedente
Questão 39
Parecer: De acordo com Duncan – 3ª. Edição, que cita que os diuréticos em
baixa dose destacam-se como medida terapêutica mais eficaz. Portanto, a
medida mais adequada não é aumentar o diurético, mas sim o inibidor da ECA.
Mantém-se o gabarito da questão.
Resultado: Improcedente
Nível Médio/Técnico

Cargo: Condutor de Veículo de Urgência Motorista/Socorrista - SAMU
Questões anuladas: 01, 02,27 e 49
Cargo: Técnico em Enfermagem - SAMU
Questões anuladas: 01,02, 40, 47 e 48
Cargo: Técnico em Enfermagem da Família - ESF
Questões anuladas: 01,02 e 28

Nível Fundamental Completo
Cargo: Agente Comunitário
Questões anuladas: Nenhuma
Questão 43
Parecer: No contexto, as palavras corretas são: Agente Comunitário de Saúde,
Estratégia de Saúde Familiar e Sistema Único de Saúde. Portanto a letra “C” é
a correta.
Resultado: Improcedente
Cargo: Atendente de Consultório Dentário
Questões anuladas: Nenhuma

OBSERVAÇÃO:

Os recursos de questões procedentes foram inclusos no rol de questões anuladas.

