
 

 
RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 

EDITAL Nº 001 DE 13 DE NOVEMBRO 2015 
MUNICÍPIO DE PIRATUBA 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3053 MÉDICO GERAL 03 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 03, afirma-se: 
Conforme pode se observar na penúltima e ultima linha do Ementário do Edital, consta: 
“Conhecimentos inerentes a função observando-se a prática do dia-a-dia.” Grifo nosso.  
Portanto como o concurso é para médico das unidades de saúde da família e a pratica 
médica em unidade de saúde envolve atendimento gestacional e puerperal, o tema 
eclampsia e pré-eclampisa também se enquadra nesse quesito de conhecimentos inerentes 
a função, uma vez que o profissional da área tem o dever e a obrigação de conhecer. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3053 MÉDICO GERAL 06 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 06, afirma-se: 
Candidato alega que alopurinol, é contra-indicados na crise de gota. A Sociedade Brasileira 
de Reumatologica, preconiza que o uso de Colchicina e AINES, fazem parte do tratamento 
das crises, para paciente virgens de tratamento. Ressalta ainda que o uso de alopurinol 
deve ser mantido nos pacientes que já fazem uso do mesmo e que entram em crise, 
sendo assim, também faz parte do tratamento nas crises.  
O uso de corticoides como a predinisona, por ser semelhantes ao cortisol e podem ser 
usados tanto como via oral ou injetados nas articulações, promovendo alivio mais rápido da 
crise, sempre lembrando do risco de efeito rebote.  O uso de ácido acetilsalicílico é contra 
indicado pois pode aumentar a concentração de urato no plasma. 
Bibliografia: Gota. Colégio Americano de Reumatologia. Traduzido para o português por Dra 
Rejane Leal Araujo. Link http://www.reumatologia.com.br/PDFs/gota.pdf 
Current Medicina Diagnostico e Tratamento. 45 Edição. Rio de Janeiro. McGraw-Hill 
Interamericana do Brasil. 
Formulário Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010 – Ministerio da Saúde. Link 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3053 MÉDICO GERAL 07 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 07, afirma-se: 
A questão apresente os sinais e sintomas de hipernatremia e pede a alternativa errada. 
Ocorre que, desidratação, oliguria e delírio são sintomas de hipernatremia, já náuseas e 
vômitos são CAUSAS de hipernatremia. A própria fonte citada pelo candidato, no seu 
paragrafo primeiro, terceira linha cita como CAUSA, diarreia e vômitos persistentes. 
Realmente as principais manifestações neurológicas são: agitação, letargia e irritação. Mas 
podem ser seguidos de fraqueza muscular, confusão, delírios, déficit neurológico focal, 
convulsão e coma já nos casos onde a hiperosmolaridade é grave. 
Fontes: 
Current Medicina Diagnostico e Tratamento. 45 Edição. Rio de Janeiro. McGraw-Hill 
Interamericana do Brasil. 
Emergências Clinicas. Abordagem Pratica Herlon Saraiva Martins et al.  8 Edição. Barueri, 
SP: Manole, 2013. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
 



Inscrição Cargo Questão Solicitação 
3053 MÉDICO GERAL 09 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 09, afirma-se: 
As informações fornecidas pelo candidato procedem como sendo os principais fatores de 
risco para o AITs. O que ocorre é que o diabetes mellitus é frequentemente encontrado em 
pacientes com AITs, em torno de 2% a 30%. O diabetes tem sido reconhecido como um 
fator de risco independente para os pacientes com AITs, especialmente quando associado a 
hipertensão arterial. Além disso, ele está associado a elevado risco de recorrência de AITs 
isquêmico. Os pacientes diabéticos têm uma elevada susceptibilidade para a 
aterosclerose das artérias coronárias, cerebrais e periféricas e uma maior frequência de 
hipertensão arterial, obesidade e dislipidemia. Por esse motivo, que supera ao risco de quem 
é somente dislipidêmico. 
No Manual Current Medicina Diagnostico e Tratamento. 45 Edição, pg 913, também dispõem 
que: “A incidência de acidentes vascular não esta relacionada com o numero ou com a 
duração dos ataques individuais, mas é maior em hipertensos e diabéticos.” 
Fontes 
Current Medicina Diagnostico e Tratamento. 45 Edição. Rio de Janeiro. McGraw-Hill 
Interamericana do Brasil. 
Emergências Clinicas. Abordagem Pratica Herlon Saraiva Martins et al.  8 Edicao. Barueri, 
SP: Manole, 2013.  
Leitura sugerida:  
http://www.excellencespaf.com.br/aulasDownload/SPAF1_Fasciculo_Final.PDF 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
3940 / 3053 ODONTÓLOGO / MÉDICO GERAL 22 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 22, afirma-se: 
A justificativa utilizada no recurso tem fundamento em alguns casos da gramática em que 
não se faz necessário a pluralização de certas locuções adjetivas, ou de certos adjuntos 
adnominais quando não há alteração de sentido. Embora haja casos como o citado: "um tipo 
de carne - vários tipos de carne" não se aplica ao sintagma em questão. 
Sabe-se que o texto servia de base para todas as questões, conforme o enunciando que 
antecede o texto principal, portanto, verifica-se, na prática, que uma única substância 
química, que compõe um medicamento, pode sim ter registros na Anvisa. 
Logo, a frase deveria ser pluralizada da seguinte forma: "Não existem na Anvisa quaisquer 
registros concedidos ou pedidos de registros para medicamentos com o princípio ativo 
fosfoetanolamina"  - cinco palavras pluralizadas.  
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3940 ODONTÓLOGO 26 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 26, afirma-se: 
A questão pede o produto das raízes de uma equação de segundo grau. O produto é dado 
pela expressão 
x1*x2 = c/a 
A equação é 24x² = 20x-144, que transformando na sua forma usual ficará: 
24x² - 20x + 144 =0, 
logo a=24 e c =144 
144/24 = 6 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
 
 
 
 
 
 



 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

3798 PROFESSOR SÉRIES INICIAIS 35 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO   

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em atenção a questão 35, afirma-se: 
 A recorrente requer anulação da questão nº 35 sob o fundamento de que o nome do 
instituto responsável pelo censo demográfico no país não esta correto. Ocorre que, da 
análise do enunciado da questão, a mesma não versava sobre conhecimento a cerca do 
conceito alusivo a sigla “IBGE”, mais sim, sobre dados alusivos ao censo demográfico dos 
anos de 2000 e 2010 e sua estimativa populacional em relação ao município de Piratuba, 
Estado de Santa Catarina.  
Ademais, o recurso resta desguarnecido de objeto, pois, o enunciado requer resposta em 
face de dados demográficos e não conhecimento acerca de conceitos sobre siglas de 
institutos oficiais do governo. 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se o gabarito já exposto.   
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