
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA 

RESPOSTA DOS RECURSOS 

MANHÃ 

PORTUGUÊS 
QUESTÃO 01 – MANTER 

Justificativa: Há diversos tipos de crônicas, o texto trata de uma crônica histórica, marcada 
por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos. 
Aproxima-se da crônica narrativa. 

https://pt.scribd.com/document/363794276/Cem-Melhores-Cronicas-Brasileiras 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO – ENFERMEIRO 

 
QUESTÃO 21 – MANTER 

Justificativa: Conforme a regra de Naegele, a única alternativa que atende ao enunciado da 
questão é a letra A.  

“Regra de Naegele é uma forma padronizada de calcular a data provável do parto (DPP) de 
uma gestante, subtraindo três meses e adicionando sete dias à data da última menstruação 
(DUM) relatada pela mulher.” 

 

CARGO - ENFERMEIRO PLANTONISTA 

 
QUESTÃO 23 – MANTER 

Justificativa: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 

Direito: 

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. 

Responsabilidades e Deveres: 

Art. 69 - Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e 
cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua orientação e supervisão. 

Art. 55 - Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho 
de atividades nas organizações da categoria. 

Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente 
aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 

 



QUESTÃO 26 – MANTER 

Justificativa: Conforme fonte citada abaixo a alternativa incorreta é a letra C. 

Atenção à Saúde do Recém-Nascido Guia para os Profissionais de Saúde Brasília – DF 2012 
Volume MINISTÉRIO DA SAÚDE 2ª edição PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, 
CARDIOCIRCULATÓRIOS, METABÓLICOS, NEUROLÓGICOS, ORTOPÉDICOS E 
DERMATOLÓGICOS – 2ª Edição – Volume 3. – Ministério da Saúde. 

21.1.5 Head bobbing É um sinal de aumento do trabalho respiratório e representa o movimento 
para cima e para baixo da cabeça, a cada respiração, pela contração da musculatura acessória 
do pescoço. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v3.pd
f 

 

QUESTÃO 30 – MANTER 

Justificativa: De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 
Ministério da Saúde, 2014 – Ministério da Saúde. 

• Termômetro analógico de momento, máxima e mínima: utilizado também em refrigeradores 
domésticos e caixas térmicas de uso diário.  

• Termômetro de registro gráfico: disponível nas câmaras refrigeradas. 

 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf 

A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 

 

 

CARGO – ODONTÓLOGO 
 

QUESTÃO 17 – ANULAR 

 

QUESTÃO 20 – MANTER 

Justificativa: CARACTERÍSTICAS DO MTA 

 Liberação de íons Cálcio  

 Material odontológico indutor de neoformação de cemento perirradicular 

 Hidrofílico 

 Alta alcalinidade 

 Baixa solubilidade 

 Óxido de Cálcio 

 Agregado de óxidos 

 Alta radiopacidade 

 Tempo de Presa de 15 minutos 



BENEFÍCIOS 

 Auxilia na rápida recuperação óssea e formação do cemento 

 Vedamento biológico 

 Permite utilização em ambiente úmido sem perda de propriedades 

 Propriedades antibacterianas 

 Impede infiltração marginal 

 Promove a biocompatibilidade tecidual 

 Boa resistência à compressão 

 Excelente identificação radiográfica 

 Tempo de presa final reduzido comparado aos similares 

 Entre as propriedades do MTA, destacam-se: biocompatibilidade, ótima capacidade de 

selamento, efeito antibacteriano, ausência de potencial mutagênico, baixa citotoxicidade, 

estímulo à formação de tecido mineralizado e estímulo à regeneração tecidual do periodonto. O 

estudo de Queiroz e colaboradores demonstrou que, diante do capeamento pulpar direto, o 

MTA e o hidróxido de cálcio apresentaram resposta similar aos tecidos pulpares e periapicais. 

Assim, o MTA consiste em um material de adequado desempenho para a realização de 

procedimentos de proteção dentinopulpar. 

 http://periodicos.ufes.br/RBPS/article/viewFile/3002/2376 Não foi citado a propriedade 

ADESIVIDADE. 

  

O MTA não é um cimento como o Ionômero de vidro. Ele não apresenta adesividade às 
estruturas dentárias. 

 

QUESTÃO 21 – MANTER 

Justificativa:  A Dentsply é uma importante e conhecida fabricante e distribuidora de 
anestésicos orais no Brasil. Em sua página na internet - 
http://www.dentsply.com.br/bulas/diretory/A/manual-anestesia.pdf está o quadro abaixo: 



   

 

 

A dose máxima por sessão (mg) da Lidocaína é 300 mg e da Articaína é 500mg. 

Assim, a alternativa a ser assinalada é a letra A. 

 

QUESTÃO 27 – ALTERADO DE “B” PARA “C” 

Justificativa:  O nome da “Técnica lateral do nariz utilizada em casos de intrusão do 
decíduo anterior, onde pode ser utilizado filme periapical ou oclusal a depender do 
tamanho da criança” é Técnica de Fazzi. 

 

 


