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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
Conforme Edital n° 002/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carandaí/MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas 
Objetivas divulgado em 06/06/2016, ordenados por cargo conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

FRANCISLENE DE SOUZA FERREIRA 1301 02 – MÉDICO 

QUESTÃO 18  
Houve equívoco na elaboração da questão. A mesma não apresenta resolução correta. A resposta 
correta seria 8. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

VERA CARMEN GARCIA C LOURENÇO 1812 03 – PROFESSOR DE MÚSICA 

As questões 17 e 18 foram ANULADAS no gabarito divulgado em 06/06/2016, os pontos serão 
somados para todos os candidatos de mesma escolaridade. 

FABIANO MIGUEL T. CAMPOS 

SÁVIO ASSUNÇÃO TAVARES CEMPOS 
WANESSA APARECIDA M. LAGE 

656 

653 
204 

08 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 11 
67------ 60 min  
150 ----x  
67x = 9000  
X= 134,328 minutos  
134 MINUTOS = 2 HORAS E 14 MINUTOS (60 + 60 + 14 = 134). Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 15 
O primeiro passo é encontrar a altura do triângulo que não temos. 
C² +C² = HI²  
21² + C² = 35²  
C = 28 (ALTURA)  
A = ALT * B / 2  
A = 28*21 / 2  
A = 294 cm²  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 20 
Segue resolução da questão. 

 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 22 
Segundo Sobell, o Sistema Operacional é um programa de controle do computador, responsável por 
alocar recursos de hardware e escalonar tarefas; também deve prover uma interface para o usuário, 
ou seja, ele fornece ao usuário uma maneira de acesso aos recursos do computador. Desta forma, a 
alternativa correta é a letra a, sendo o hardware necessário para a melhor relação entre a interface 
e o usuário. A existência de um software instalado só é possível em um hardware já estabelecido. 
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Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte: 
http://www.dca.ufrn.br/~affonso/DCA800/pdf/sistemas_operacionais_resumida.pdf-pg.3/4 
 
QUESTÃO 26 
 

 
Dentre as alternativas propostas, a única que apresenta corretamente as ferramentas de pesquisa 
de imagem no Google é a alternativa “A” (tamanho, tempo e direito de uso). Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 29 
“O roteador é um dispositivo que encaminha pacotes de dados entre redes de computadores, criando 
um conjunto de redes de sobreposições (alternativa “C”). É conectado a duas ou mais linhas de 
dados de redes diferentes (alternativa “A”). Realiza o "tráfego de dirigir" funções na internet 

(alternativa “D”). Um pacote de dados é normalmente encaminhado de um roteador para outros 
através das redes que constituem a internet até atingir o nó destino”. Desta forma, a alternativa “B” 
está incorreta, pois o roteador não ajuda o usuário a processar dados provenientes da rede; ele é 
responsável por encaminhar pacotes de dados entre redes de computador, constituindo a internet 
até atingir o nó destino. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
Fonte: https://books.google.com.br/books?id=B9RVBQAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=roteador+ 

Criar+conjunto+de+redes+de+sobreposi%C3%A7%C3%A3o&source=bl&ots=GGmkg8jr F_&sig= O -

uVKPrWq0XxvH2Io4vVkX3G2-0&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwir4qfbxqzNAhUKgpAKHV-sDfE 
Q6AEILjAD#v=onepage&q=roteador%20Criar%20conjunto%20de%20redes%20de%20sobreposi 

%C3%A7%C3%A3o&f=false-Pg. 26. 

 

QUESTÃO 30 
Conforme site da MICROSOFT: “Mantenha o Windows atualizado. De tempos em tempos, a 
Microsoft lança atualizações especiais de segurança que ajudam a proteger seu computador. Essas 
atualizações podem evitar vírus e outros ataques de malware por possíveis falhas de segurança.” 
Desta forma, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/how-protect-pc-from-viruses 

 
ALEXANDRO DA COSTA BARBOSA 

MAYRA SUELLEN MOURA B M COIMBRA 

198 

168 
09 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 07 
Os pronomes relativos retomam termo anterior da frase e os colocam na nova oração. Analisando-
se o trecho do Texto: “o que reflete no crescimento”, o termo “o” que antecede o pronome “que” não 
é um artigo, mas sim um pronome demonstrativo (“isso o qual reflete no crescimento”), o termo “o” 
retoma a ideia anteriormente exposta. Por sua vez, o pronome relativo “que” retoma o pronome 
demonstrativo “o” anterior. Portanto, gabarito correto e mantido. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se o gabarito conforme divulgado.   
 

As questões 17 e 18 foram ANULADAS no gabarito divulgado em 06/06/2016, os pontos serão 
somados para todos os candidatos de mesma escolaridade. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dca.ufrn.br/~affonso/DCA800/pdf/sistemas_operacionais_
https://books.google.com.br/books?id=B9RVBQAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=rotead
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DOROTEIA RESENDE DOS S. MELO 
JOILY CAROLINE DE P. RODRIGUES 

TERESA OLIVIERA DE MELO 

199 
991 

935 

10 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
QUESTÃO 01  

De acordo com o dicionário Michaelis, temos os seguintes significados: “ociosidade” - Estado ou 
qualidade de ocioso (“ocioso” - 1 Que está na ociosidade; que não tem que fazer; que não trabalha 
4 Em que há ócio; próprio do ócio. 5 Improdutivo, improfícuo, inútil. 6 Desnecessário, supérfluo.); 
“Estagnação” - 1 Estado do que estagnou. 2 Estado das águas que formam charco. 3 Inércia, 
paralisação, imobilidade. (“estagnar” - 5 Ficar num estado estacionário; paralisar-se); 
“obsolescência” - 1 Redução gradativa e consequente desaparecimento. 2 Fim de um processo 
fisiológico. 3 Med Atrofia dos tecidos com esclerose. – repare que obsolescência não equivale à 
estagnação, mas sim ao desaparecimento, término completo de uso; “Indolência” - 1 Qualidade de 
indolente. 2 Preguiça. 3 Negligência. 4Impassibilidade. 5 Med Insensibilidade física, falta de 
dor. 6 Estado de êxtase contemplativo; “dissídio” - Desinteligência, dissensão. D. coletivo, 
Dir: divergência entre empregados e empregadores, motivada por colisão de interesses e sujeita, 
obrigatoriamente, à conciliação da Justiça do Trabalho. Portanto, por “ociosidade” entende-se algo 
parado, como “estagnado”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 05  
Recurso não assiste o recorrente, visto que conforme defendido em recurso, a vírgula é utilizada 
para marcar uma pequena pausa da fala (“pausa leve” – alternativa A) e o ponto final para marcar 
o término da frase (“pausa máxima da fala” – alternativa A). De acordo com Celso Cunha e Lindley 
Cintra: “O ponto assinala a pausa máxima da voz depois de um grupo fônico de final descendente” 
e “A vírgula marca uma pausa de pequena duração”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 10 
Cuidado que monossílabos e palavras oxítonas não são a mesma coisa. Monossílabos são palavras 
formadas por uma única sílaba (“há”); já oxítonos são palavras formadas por mais de uma sílaba 
cuja última é a sílaba tônica (“sofá”). Tanto os monossílabos tônicos terminados em “a” como as 
palavras oxítonas terminadas em “a” levam acento, porém a regra de acentuação do termo “há” é a 
dos monossílabos, pela diferenciação aqui exposta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 
 

CLAYTON MARTINS 
NOELY APARECIDA DE C. MARTINS 

1005 
1143 

12 - OPERÁRIO 

 

QUESTÃO 16 

Não se pode confundir vogais e consoantes com letras. Vogais e consoantes representam 
exclusivamente os sons, as letras são os sinais gráficos dos sons. Portanto, devemos analisar os 
sons do trecho da seguinte forma: /e/ /s/ /t/ /o/ /w/ /p/ /~e/ /ç/ /ã/ /d/ /o/ /e/ /y/ /m/ 
/u/ /d/ /a/ /r/ /d/ /e/ /~e/ /p/ /r/ /e/ /g/ /o/. Repare que os sons representados por /w/ e 
/y/ representam semivogais e não vogais. Portanto, contando-se as vogais presentes temos um 
total de doze. Recurso INDEFERIDO, mantém - se o gabarito conforme divulgado. 
 

ALAN RODRIGUES DE SOUZA 

ALESSANDRA BENFENATTI DE SOUZA 
EDVALDO JOSE VIEIRA JUNIOR 

ROSILENE DOS REIS CARDOSO 

1100 

938 
1632 

1151 

13 - SUPERVISOR DE ENFERMAGEM 

 
QUESTÃO 10  
De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra: “O aposto tem o mesmo valor sintático do termo a 
que se refere. Pode, assim, haver: h) Aposto no aposto: ‘As crônicas da vila de Itaguaí dizem que 
em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra 
(...)’. Repare que o aposto refere-se ao termo mais próximo, mesmo possuindo ligação semântica 
com termos anteriores do texto. O aposto vem expresso imediatamente após o termo a que se refere, 
geralmente com uma pausa marcada por vírgula. Logo, o termo destacado na questão é um aposto 
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do aposto (termo imediatamente anterior e a que se refere). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 12 
Independente a formatação inicial de um texto, (alinhado à esquerda ou direita, centralizado ou 
justificado), ao utilizarmos o comando CTRL + Q iremos alterar a formatação entre ALINHAR À 
ESQUERDA e JUSTIFICAR. A alternativa não solicita a ordem correta que serão realizadas as 
formatações, apenas pede que seja indicada a alternativa que contenha corretamente as mesmas. 
A alternativa selecionada pelo candidato (alternativa “B”) é possível com o comando Ctrl + G, e não 
com o apresentado na questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 14 

 

 
 
No PowerPoint 2016, ao selecionarmos a aba “Design” podemos encontrar o ícone “Tamanho do 
Slide”, o qual apresenta duas formatações já estabelecida e, também, permite que os slides sejam 
personalizados. Dentre as formatações já estabelecidas temos a padrão (4:3) e a widescreen (16:9). 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 17 
As Redes Pessoais (Personal Area Networks – PAN) – se comunicam a 1 metro de distância. As 
chamadas Redes Locais (Local Area Networks – LAN) são redes em que a distância varia de 10m a 
1km, podendo ser utilizadas em salas ou prédios. As Redes Metropolitanas (Metropolitan Area 
Network – MAN) se comunicam a cerca de 10km. As Redes a Longas Distâncias (Wide Area Network 
– WAN) se comunicam a cerca de 100 km. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 21 
Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), MORBIDADE é a variável característica das 
comunidades de seres vivos, refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou 
determinadas doenças) num dado intervalo de tempo em uma determinada população. A morbidade 
mostra o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população, enquanto que a 
PREVALÊNCIA significa prevalecer significa ser mais, preponderar, predominar. A prevalência 
indica qualidade do que prevalece, prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num 
momento considerado. Portanto, a prevalência é o número total de casos de uma doença, existentes 
num determinado local e período. Fonte: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pdf. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 24  
Segundo as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, Atualmente, o tipo mais comum 
de lipodistrofia é a lipo-hipertrofia, porém a lipoatrofia tem sido identificada em alguns casos. 
Estudos revelaram que os principais fatores de risco para o desenvolvimento da lipo-hipertrofia 
são: duração do tempo de uso da insulina, frequência do rodízio nos pontos de aplicação e 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pdf
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frequência com que a agulha é reutilizada na autoaplicação. Devido a citação, a afirmativa II torna-
se falsa. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “D”. 
Fonte: http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf.  
 
QUESTÃO 25  

Resíduos de Classe II B – inertes, são assim classificados quando submetidos ao contato com água 
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de portabilidade da água, com exceção da 
cor, turbidez, dureza e sabor. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
Fontes:  
http://www.fiesp.com.br/temas-ambientais/ver-todos/residuos-solidos/ 
http://www.infoescola.com/ecologia/residuos-solidos/  
http://www.liberdadeambiental.com.br/materiaiscoletados.php 
http://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/ELABORACAO%20DE%20UM%20PLANO%20 
DE%20GERENCIAMENTO%20DE%20RESIDUOS%20SOLIDOS%20PARA%20UMA%20OFICINA%
2 0MECANICA%20DE%20RIO%20VERDE%20GOIAS.pdf  
 
QUESTÃO 26 
Lâmina é uma peça retangular, normalmente de vidro, às vezes em outros materiais, tanto 

inorgânicos como o quartzo, ou orgânicos (polímeros) como o policarbonato, o poliestireno, o acrílico 
e suas modificações, nem sempre as lâminas de bisturi são peças da vidraria, daí a classificação 
como Classe A, nem sempre o material indicado pela RDC ou Portaria antiga se atualiza com relação 
aos novos materiais como por exemplo as espátulas hoje em dia são de silicone ou plástico, não 
são mais somente de vidro. De acordo com a Faculdade Pequeno Príncipe, De acordo com a RDC 
ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, os RSS são classificados em cinco grupos: 
Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplos: 
placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas 
transfusionais contendo sangue, dentre outras. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 
Fonte: http://pequenoprincipe.org.br/faculdades/enepe/wp-content/uploads/2015/06/7- 3107-
PEGRSH.pdf  
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/a-lamina-para-microscopio/  
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=462  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.ht ml 
 
QUESTÃO 27 
De acordo com o Caderno 34 do Ministério da Saúde, que discorre sobre à Atenção à Saúde Mental, 
são Fatores de risco selecionados para saúde mental de crianças e adolescentes no domínio 
familiar:  
– Cuidado parental inconsistente; 
– Discórdia familiar excessiva; 
– Morte ou ausência abrupta de membro da família; 
– Pais ou cuidadores com transtorno mental; 
– Violência doméstica. 
No domínio comunidade, encontramos os seguintes fatores de risco: 
– Redes de sociabilidade frágeis; 
– Discriminação e marginalização; 
– Exposição à violência; 
– Falta de senso de pertencimento; 
– Condições socioeconômicas desfavoráveis. 
O que mantém a alternativa C como correta. 
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_34.pdf. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
 
 
 

http://www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
http://www.fiesp.com.br/temas-ambientais/ver-todos/residuos-solidos/
http://www.infoescola.com/ecologia/residuos-solidos/
http://www.liberdadeambiental.com.br/materiaiscoletados.php
http://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/ELABORACAO%20DE%20UM%20PLANO%20%20DE%20GERENCIAMENTO%20DE%20RESIDUOS%20SOLIDOS%20PARA%20UMA%20OFICINA%252%200MECANICA%20DE%20RIO%20VERDE%20GOIAS.pdf
http://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/ELABORACAO%20DE%20UM%20PLANO%20%20DE%20GERENCIAMENTO%20DE%20RESIDUOS%20SOLIDOS%20PARA%20UMA%20OFICINA%252%200MECANICA%20DE%20RIO%20VERDE%20GOIAS.pdf
http://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/ELABORACAO%20DE%20UM%20PLANO%20%20DE%20GERENCIAMENTO%20DE%20RESIDUOS%20SOLIDOS%20PARA%20UMA%20OFICINA%252%200MECANICA%20DE%20RIO%20VERDE%20GOIAS.pdf
http://pequenoprincipe.org.br/faculdades/enepe/wp-content/uploads/2015/06/7-%203107-PEGRSH.pdf
http://pequenoprincipe.org.br/faculdades/enepe/wp-content/uploads/2015/06/7-%203107-PEGRSH.pdf
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/a-lamina-para-microscopio/
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=462
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.ht%20ml
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_34.pdf
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JANAÍNA HELENA DA SILVA SPUZA 
JULIANA ANDRADE SOUSA DOURADO 

SUELI DE FÁTIMA ZEBRAL DAMAZIO 

543 
1178 

1732 

15 – TECNICO DE ENFERMAGEM 

 
QUESTÃO 01 

Recurso não possui fundamentos de defesa de erro formal ou material da questão, portanto não 
pode ser avaliado. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 04 
O item III da questão não apresenta erro algum de gramática. O adjunto adverbial “também” está 
em completa consonância com o trecho anterior do texto que elenca situações de exploração 
infantil. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 06 
Serão separadas as duas orações do período a seguir: 1) “O período da escravidão trouxe os 
primeiros indícios e relatos da prática do trabalho infantil” (oração principal) 2) “o qual perdurou 
por séculos no Brasil” (oração subordinada adjetiva explicativa). Repare que “O período de 
escravidão” pertence à oração principal (é o seu sujeito).  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 07 
“Para que” é uma conjunção final no trecho do Texto. As conjunções “e” possuem os seguintes 
valores nas alternativas: a) Conjunção final; b) Conjunção consecutiva; c) Conjunção adversativa. 
d) Conjunção aditiva de realce.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 08 
Recurso não possui fundamentos de defesa de erro formal ou material da questão, portanto não 
pode ser avaliado. A justificativa do gabarito é a seguinte: “tinha sido estudada” é uma locução 
verbal formada por “tinha” (“ter” no pretérito imperfeito do indicativo) + verbo principal – essa é 
exatamente a forma composta do pretérito mais que perfeito do indicativo. Além disso, a oração 
se encontra na voz passiva analítica. No gabarito “fora estudada”, apenas transformou-se o tempo 
mais que perfeito composto em mais que perfeito simples, como em “ele tinha dormido” – “ele 
dormira”.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 10 
A alternativa “C” afirma que “às crianças” é uma locução prepositiva, o que de fato não é. Locução 
prepositiva são preposições unidas como “ao redor”, “à frente”, “através de”. A crase em “às 
crianças” é justificada pela preposição “a”, exigida pela regência verbal de “são causados” (“a 
alguém”) e artigo definido “as” que antecede o termo crianças.  Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 11 
CTRL+C - Copia texto, pasta e arquivos 
CTRL+X - Recorta texto, pasta e arquivos 
CTRL+V - Cola texto, pasta e arquivos 
O comando CRTL + Z é o único que não realiza a movimentação de um arquivo: ele apenas desfaz a 
última operação realizada, se possível (o que não caracteriza uma movimentação, mas sim uma 
“recuperação”). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTAÕ 12 
Segundo Sobell, o Sistema Operacional é um programa de controle do computador, responsável por 
alocar recursos de hardware e escalonar tarefas; também deve prover uma interface para o usuário, 
ou seja, ele fornece ao usuário uma maneira de acesso aos recursos do computador. Desta forma, a 
alternativa correta é a letra a, sendo o hardware necessário para a melhor relação entre a interface 
e o usuário. A existência de um software instalado só é possível em um hardware já estabelecido. 
Fonte: http://www.dca.ufrn.br/~affonso/DCA800/pdf/sistemas_operacionais_resumida.pdf  - 
pg.3/4.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
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QUESTÃO 14 
A alternativa “B” está incorreta pois, ao se inserir um hiperlink no e-mail pode-se reduzir o link ou 
não; o link é reduzido ao editar o link, adicionando o texto que deve ser exibido na mensagem (desta 
forma, este texto passará a ser o link de acesso para a informação colocada).  Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTAÕ 15 
No Windows 7, temos as seguintes informações no botão "Desligar": 

 
Clicando na setinha são informadas novas opções: 

 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 16 

 
 
Dentre as alternativas propostas, a única que apresenta corretamente as ferramentas de pesquisa 
de imagem no Google é a alternativa A (tamanho, tempo e direito de uso). Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 18 

 
 
 
 
 
 
 
Inserir nota de rodapé - aba Referências 
referência cruzada - aba Referências 
inserir citação. - aba Referências 
Mala direta - aba Correspondências 
estrutura de tópicos - aba Exibir 
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A alternativa que apresenta corretamente todas as funções que podem ser encontradas na aba 
“Referências” é a letra A. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 19 
 “O roteador é um dispositivo que encaminha pacotes de dados entre redes de computadores, 
criando um conjunto de redes de sobreposições (alternativa c). É conectado a duas ou mais linhas 
de dados de redes diferentes (alternativa a). Realiza o "tráfego de dirigir" funções na internet 
(alternativa d). Um pacote de dados é normalmente encaminhado de um roteador para outros 
através das redes que constituem a internet até atingir o nó destino”. 
Desta forma, a alternativa “B” está incorreta, pois o roteador não ajuda o usuário a processar dados 
provenientes da rede; ele é responsável por encaminhar pacotes de dados entre redes de 
computador, constituindo a internet até atingir o nó destino. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
o gabarito conforme divulgado.  
Fonte:https://books.google.com.br/books?id=B9RVBQAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=roteador+Criar+

conjunto+de+redes+de+sobreposi%C3%A7%C3%A3o&source=bl&ots=GGmkg8jrF_&sig=O-

uVKPrWq0XxvH2Io4vVkX3G2-0&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwir4qfbxqzNAhUKgpAKHV-

sDfEQ6AEILjAD#v=onepage&q=roteador%20Criar%20conjunto%20de%20redes%20de%20sobreposi%C3%

A7%C3%A3o&f=false   -  Pg. 26.  

 
QUESTÃO 29  

Segundo o Ministério da Saúde sobre a Transmissão do Influnza (H1N1), O modo mais comum é a 
transmissão direta (pessoa a pessoa), por meio de pequenas gotículas nasais (<5 milimicras de 
diâmetro) expelidas pelo indivíduo infectado com o vírus (ao falar, tossir e espirrar) às pessoas 
suscetíveis. Também há evidências de transmissão pelo modo indireto, por meio do contato com 
as secreções do doente. Nesse caso, as mãos são o principal veículo, ao propiciarem a introdução 
de partículas virais diretamente nas mucosas oral, nasal e ocular. A eficiência da transmissão por 
essas vias depende da carga viral e fatores ambientais (umidade e temperatura) e ao tempo 
transcorrido entre a contaminação e o contato com a superfície contaminada. Desse modo indica-
se as duas afirmativas como correta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa 
“C”. Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.   

                                                                                          
QUESTÃO 30 
Segundo o que discorre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em: SEÇÃO II - DAS 
RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS 
DIREITOS: 
Art. 36 – Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia 
e liberdade. 
Art. 37 – Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a 
assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 
Parágrafo único – O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição 
medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. 
RESPONSABILIDADES E DEVERES: 
Art. 38 – Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de 
ter sido praticada individualmente ou em equipe. 
Art. 39 – Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames 
e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 
Art. 40 – Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência. 
Art. 41 – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar 

a continuidade da assistência. 
Assim, o Art. 40 se inclui dentro das RESPONSABILIDADES E DEVERES dos profissionais de 

Enfermagem e não nos direitos.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 

divulgado. 
 
 

Belo Horizonte, 22 de Junho de 2016. 
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