
RESPOSTA AOS RECURSOS DO 

CONCURSO PÚBLICO DE TAMARANA 

 

CARGO PÚBLICO 

 

MANHÃ 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO  05 – MANTER 

JUSTIFICATIVA:  1- "Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva (parte 

de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, 
grande parte de) seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar 
no singular ou no plural:A maioria dos jornalistas aprovou/aprovaram a idéia.Metade 
dos candidatos não apresentou /apresentaram nenhuma proposta interessante. 
Esse mesmo procedimento se aplica aos casos dos coletivos, quando especificados: 
Um bando de vândalos destruiu/destruíram o monumento." 
 
Referência: Gramática da Língua Portuguesa. Pasquale Cipro Neto & Ulisses Infante.  
 
 

2- Coletivos partitivos (metade, a maior parte, maioria, etc.) – o verbo fica no 
singular ou vai para o plural. 
 
Ex.: A maioria dos alunos foi à excursão./ A maioria dos alunos foram à excursão. 

Referência:  https://www.portugues.com.br/gramatica/concordancia-verbal-.html 

 



INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 15 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra 
A. O solicitado no enunciado se refere ao Microsoft Outlook 2010. 

Envio/recebimento: 

Teclas de Atalho Função 
CTRL + M OU F9 Verificar novos e-mails, processo de envio/recebimento 

 

http://bloginformaticamicrocamp.com.br/office/teclas-de-atalho-outlook-2010/ 

 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICOS 

ENFERMEIRO 

 

QUESTÃO 23 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Situações de vulnerabilidade: • Criança residente em área de risco; 
• Baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g); • Prematuridade (menos de 37 semanas 
gestacionais); • Asfixia grave ou Apgar menor do que 7 no 5º minuto; • 
Internações/intercorrências; • Mãe com menos de 18 anos de idade; Mãe com baixa 
escolaridade (menos de oito anos de estudo); • História familiar de morte de criança 
com menos de 5 anos de idade 

FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : crescimento e 
desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: 
il. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33) – PÁGINA 50 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvime
nto.pdf 

 

 



 

QUESTÃO 24 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado é a letra B. 

Fonte: NANDA-I: Herdman TH & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA 
INTERNATIONAL NURSING DIAGNOSES AND CLASSIFICATION, 2015-2017. 
Oxford: Wiley Blackwell. 

http://nascecme.com.br/2014/wp-content/uploads/2018/08/NANDA-I-2018_2020.pdf 

 

QUESTÃO 29 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: “Local de aplicação: Próximo ao ferimento hemorrágico. Força de 
aplicação: Suficiente para bloquear o fluxo arterial. Há relação direta entre a 
intensidade e o tamanho do membro. Limite de tempo: 120 à 150 minutos” 

Curso de Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem Módulo viiI: LINHA 
DE CUIDADO NAS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA 

https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/15687/mod_resource/content/2/Modulo8_
UrgenciaEmergencia.pdf 

 

QUESTÃO 30 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: Alternativa A está incorreta. O correto é:  

“Manter vias aéreas livres para reduzir o risco de aspiração e observar decúbito 
elevado em torno de 30º, com a cabeça lateralizada, para facilitar a remoção de 
secreções nasofaríngeas.” 

FONTE: Urgências e Emergências Maternas: gula para diagnóstico e conduta em 
situações de risco de morte materna / Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica 
da Saúde da Mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2000, 2ª edição. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0105urgencias.pdf 

 

QUESTÃO 37 – MANTER 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que indica um indício orgânico é a letra D. 

“Indícios na conduta do adolescente: desconfiança exagerada dos adultos; 
mudança súbita e inexplicada no comportamento; receio dos pais e tentativa de 
passar o mínimo de tempo em casa; dificuldades de aprendizado; distúrbios do 
sono; regressão a comportamentos infantis; aparecimento de dores e sintomas para 
os quais não se encontra qualquer explicação médica; isolamento social; autoestima 
muito baixa, autodepreciação; nanismo psicossocial” 
 
 Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na 



atenção básica [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2017.PG92 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_ba
sica.pdf 

 

 

CARGO FARMACÊUTICO 

 

QUESTÃO 30 – MANTER 

JUSTIFICATIVA Segundo A Política Nacional de Medicamentos foi aprovada em 
outubro de 1998 (BRASIL, 1998) a alternativa c não corresponde a um fator que 
motivou a formulação da mesma, e sim o uso Irracional de medicamentos. 

 

 

QUESTÃO 34 – ANULADA 

 
 
QUESTÃO 39 – ANULADA 
 
 

 

TARDE 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 10 – MANTER 

JUSTIFICATIVA:  Uma hora equivale a 60 minutos sabendo disso temos:  

300 minutos / 60 = 5 
horas 60 minutos / 60 = 

1 hora  



120 minutos / 60 = 2 horas  

Total de 8 horas  

Se Márcia saiu de casa as 13:00 horas logo ela terminou as tarefas às 21:00 
horas  

 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

QUESTÃO 29 – ALTERADA DE “B” PARA “C” 

Justificativa: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. Portanto 
troca-se o gabarito oficial para letra C. 

FONTE: LEÃO, L. M. P.; MACHADO, L. C.; RODRIGUES, R. S.; RIBEIRO, R. M. 
Didática. 2ª edição. Editora Unimontes. Montes Claros, 2014. 

 

 

 


