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PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS/RJ - DIVERSOS CARGOS 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

 
 
Cargo: F02 - LAVADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

26 - Gab.:P D 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Tancredo Neves foi o 
primeiro presidente do Brasil após o período militar. Mesmo não tendo sido eleito por meio de votação 
direta da população, sua eleição é enquadrada no período democrático.     

INDEFERIDO - 

 
Cargo: M01 - ATENDENTE DE FARMÁCIA 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

11 - Gab.:P A 

O enunciado não pede a forma do verbo estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. O que se quer saber 
é que forma o verbo estar deve assumir SE o verbo surgir estivesse no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
A resposta correta é ESTARIA. Veja: 
Quando surgissem dores de cabeça ou de estômago, por exemplo, a solução ESTARIA ao alcance da 
mão. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: M04 – CUIDADOR 
Disciplina: LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADM. PÚBLICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

16 - Gab.:P B O gabarito encontra fundamento na disposição expressa do art. 5º, XX, da CF, devendo ser mantido. INDEFERIDO - 

20 - Gab.:P B 
Conforme o gabarito, a prática de usura, sob qualquer de suas formas, é conduta vedada ao servidor 
público municipal pelo art. 139, XIV, da Lei Complementar 21/02 (Regime Jurídico dos Servidores de 
Vassouras-RJ), sendo, por outro lado, seu dever representar contra ilegalidade ou abuso de poder. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: M09 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

5 - Gab.:P E A conjunção POIS está antes do verbo da oração (fica), e expressa ideia de explicação (corresponde a 
PORQUE) INDEFERIDO - 

11 - Gab.:P A 
O enunciado não pede a forma do verbo estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. O que se quer saber 
é que forma o verbo estar deve assumir SE o verbo surgir estivesse no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
A resposta correta é ESTARIA. Veja: 

INDEFERIDO - 
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Quando surgissem dores de cabeça ou de estômago, por exemplo, a solução ESTARIA ao alcance da 
mão. 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

38 - Gab.:P A O gabarito divulgado encontra-se incorreto. A resposta correta da questão é a letra B. DEFERIDO B 

44 - Gab.:P D Vide á última atualização da Portaria N.° 3214/1978 NR 20, item 20.3.3. 
O candidato está utilizando em seu recurso os valores de uma norma que já foi modificada. INDEFERIDO - 

 
Cargo: S01 - ANALISTA DE SISTEMAS 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

54 - Gab.:P B 

Relação e relacionamento (ato de relacionar-se [Houaiss]) são sinônimos. Vale lembrar que o modelo E-
R é baseado na teoria de conjuntos, na qual uma relação é definida como sendo  um subconjunto 
qualquer do produto cartesiano. Ora, esse é exatamente o sentido do termo relacionamento na 
abordagem E-R.  

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:P C A banca corrobora com os recursos que apontam a alternativa B como correta. DEFERIDO B 

 
Cargo: S04 - CIRURGIÃO DENTISTA/ ATUAÇÃO EXCLUSIVA – PSF 
Disciplina: LEGILSÇÃO E ÉTICA NA ADM. PÚBLICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

17 - Gab.:P C 
A alternativa apontada pelo gabarito é a única correta, nos termos do art. 10, XII, da Lei 8.429/92, sendo 
certo que as condutas previstas no art. 9º só se configuram na forma dolosa, ao passo que o enunciado 
da questão faz referência à “forma culposa”. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:P A O gabarito não merece reparos, porque correspondente ao texto do art. 15, §6º, da Lei 8.666/93. INDEFERIDO - 

20 - Gab.:P E 
O gabarito encontra amparo no art. 138, XIII, da Lei Complementar 21/2002 (Regime Jurídico dos 
Servidores de Vassouras-RJ). Ademais, a alternativa C está errada porque não há vedação absoluta de 
sigilo. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

34 - Gab.:P D 
A questão afirma que os casos de dengue de um determinado Estado passou de 250 no inicio do ano para 
1500 no final do ano, ou seja, o total de casos no final do ano foi de 1500. Sendo assim a prevalência de 
dengue nesse Estado foi de 1500 casos. 

INDEFERIDO - 
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35 - Gab.:P B 

A questão não aborda a Taxa de Mortalidade Infantil e sim a Taxa de Mortalidade na Infância, são 
indicadores que consideram dados diferentes. No caso da Taxa de Mortalidade na Infância é considerado 
o número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos. 
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/c16.htm 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S07 - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

54 - Gab.:P A 

Segundo o livro Caminhos da Polpa – Kenneth M. Hargreaves & Stephen Cohen – página 53 - 9ª edição 
– Mosby Elsevier – 2007: “fissuras em dentes sem vitalidade pulpar geram sintomas vagos, e a origem da 
dor geralmente é difícil de localizar. Quando a fissura atinge a superfície radicular, a evolução da infecção 
irá causar inflamação periodontal, que pode ser normalmente detectada radiograficamente. A 
radiolucidez frequentemente apresenta a forma de um J”. 
Também segundo o livro Caminhos da Polpa –  Kenneth M. Hargreaves & Stephen Cohen 10ª edição, 
2011, capítulo 1, página 28: "Todavia, frequentemente, quando há uma fratura vertical ou divisão de raiz, 
o osso perdido assume a aparência de um"halo", circundando a raiz. A área radiolúcida pode caminhar 
quase completamente para cima de um lado da raiz, sendo este padrão de perda óssea geralmente 
denominado lesão em "formato de j". 
Logo, as opções A – fissura e B – fratura estão corretas. 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: S09 - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ORTODONTIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

38 - Gab.:P B O enunciado é bem claro: condições de saúde, o próprio questionamento do candidato não possui 
argumentos, a pergunta é condições de saúde, simples e direta, não subjetiva, apenas direta. INDEFERIDO - 

40 - Gab.:P B Uma força de 50g não é pesada, é leve, segundo Proffit , pag 514, mas como não foi citado o autor, e 
existem outras afirmações na literatura, a questão deverá ser anulada. DEFERIDO ANULADA 

49 - Gab.:P C O tratamento não está indicado, o enunciado não diz nada sobre apinhamentos, diastemas e outras 
deficiências, apenas fala de classe l. INDEFERIDO - 

50 - Gab.:P C 

A letra C está correta, haja vista a própria alternativa, que em seu corpo diz: que o espaço necessário 
seja o ideal, o ideal significa o correto, harmonioso, enquanto o espaço maior, como sugerido na 
alternativa D, não especifica em que dimensão de grandeza de espaço, deixando margem para um 
espaço grande demais. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:P C 
A questão é simples e direta, e os argumentos do candidato, embora coerentes, não foram relevantes na 
questão. Entre as alternativas apenas a letra C corresponde ao enunciado. E as outras deficiências que o 
candidato citou, não foram colocadas na pauta desta questão. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S10 - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

44 - Gab.:P D 

Na referida questão, procede a argumentação do erro de digitação, pois faltou  a letra D na frente do E. 
Então ficaria: função fagocítica de neutrófilos de produtos nocivos. Essa opção, por eliminação, seria a 
mais condizente com o enunciado, apesar da falta do D na frente do E. Portanto, frente à impossibilidade 
das outras opções serem corretas, não há justificativa para anulação da questão.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S11 - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão (Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

47 - Gab.:P D 

Daniel Telles em seu livro Prótese Total – Convencional e sobre Implantes – 2009, na página 327, relata e 
exemplifica com um caso clinico: “Quando houver dentes inferiores, o plano de cera deve ser afinado na 
região anterior para permitir os trespasses verticais dos dentes, possibilitando o registro da altura incisal 
do plano superior 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:P E 

A questão aborda a pré-maxila, que é a porção da maxila oriunda do processo fronto-nasal, que é 
resultado da deiscência da proeminência do osso frontal em humanos. Localizada entre os caninos 
superiores, abriga o palato primário, a papila incisiva e os quatro incisivos superiores. Representa a 
terceira origem embrionária da maxila, juntamente com os processos maxilares direito e esquerdo, ambos 
oriundos do primeiro par de arcos branquiais. Segundo Carl Misch, no livro Prótese sobre implantes, 
página 285: “O número e a posição dos implantes estão relacionados com a forma da arcada da dentição 
final (restauração) e não com a forma da arcada edêntula existente”. Na tabela18-1, o plano de tratamento 
para PRÉ-MAXILA EDÊNTULA, forma da arcada quadrada, o número de implantes e a posição do 
implante são, respectivamente, 2 e caninos, logo 2 caninos. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:P D 

Segundo Luiz Fernando Pegoraro, no livro Prótese Fixa, nas páginas 277 e 278: “Deve-se levar em 
consideração que, por mais sofisticado que seja o articulador, os modelos de gesso não apresentam 
ligamento e este fato pode, por si só, prejudicar o resultado obtido no laboratório. Quando todo o 
segmento anterior precisa ser reconstruído, idealmente deve haver correlação íntima entre a angulação 
da concavidade palatina dos dentes superiores e a angulação da vertente posterior da eminência articular, 
de tal forma que a primeira seja igual ou até 10 graus maior que a segunda. Isso propicia uma desoclusão 
firme entre superficies duras, evitando compressões acentuadas dos discos articulares da ATM. A melhor 
forma de se obter essa situação é o ajuste da concavidade palatina na etapa das coroas provisórias e a 
transferência desse ajuste para a mesa incisal de um articulador, o que se denomina guia incisal 
personalizada, utilizada para a escultura ou ajuste da concavidade palatina das coroas definitivas. Esta é 
uma das mais importantes formas de compensação das limitações dos articuladores semi-ajustáveis, 
como comentado anteriormente”. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:P A 

Segundo Elio Mezzomo, em seu livro Reabilitação Oral Contemporânea, na página 169: “a mordida 
cruzada em dentes posteriores não significa necessariamente imperativa para tratamento ortodôntico, 
desde que não gerem desarmonias oclusais, pois ao inverter as cúspides funcionais, a direção das cargas 
continua axial, CONSIDERANDO a presença de uma guia anterior definida”. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S12 – CONTADOR 
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Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

47 - Gab.:P E As ponderações do candidato são consistentes, pois efetivamente a LRF em seu art. 48, apresenta os 
itens expostos na alternativa D da referida questão, como instrumentos de transparência da gestão fiscal. DEFERIDO D 

 
Cargo: S13 – ENFERMEIRO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

3 - Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no subitem 12.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nomes 
de autores”. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADM. PÚBLICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

18 - Gab.:P A O gabarito não merece reparos, porque correspondente ao texto do art. 15, §6º, da Lei 8.666/93. INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

26 - Gab.:P E 

A questão diz respeito às disposições gerais da Constituição Federal a respeito do SUS, nas quais estão 
incluídas a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde conforme texto a 
seguir: 
Seção II 
DA SAÚDE 
“(...) Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 
Vale ressaltar que o que está disposto na Constituição não invalida o que dispõem as demais leis, como a 
8.080 e a 8.142, ou vice-versa, pelo contrário essas leis reafirmam e consolidam o que diz o texto 
constitucional. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:P B 

A questão não aborda a Taxa de Mortalidade Infantil e sim a Taxa de Mortalidade na Infância, são 
indicadores que consideram dados diferentes. No caso da Taxa de Mortalidade na Infância é considerado 
o número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos. 
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/c16.htm 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

55 - Gab.:P A 

A maior contribuição na divulgação e no avanço diagnóstico e no tratamento da apendicite foi dada por 
Charles McBurney, a partir de 1889, numa série de publicações, descrevendo o ponto de maior 
sensibilidade e a incisão oblíqua com o afastamento da musculatura da parede anterolateral do abdome, 
praticada em larga escala até os dias atuais. (…) o sinal mais clássico é o de Blumberg, que consiste na 
dor à descompressão (mais intensa do que à compressão) na fossa ilíaca direita. Embora seja um sinal de 
irritação peritoneal presente em múltiplas situações, ele foi originalmente descrito para apendicite. 
http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=168 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no subitem 12.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S14 - ENFERMEIRO/ ATUAÇÃO EXCLUSIVA – PSF 
Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

35 - Gab.:P B 

A questão não aborda a Taxa de Mortalidade Infantil e sim a Taxa de Mortalidade na Infância, são 
indicadores que consideram dados diferentes. No caso da Taxa de Mortalidade na Infância é considerado 
o número de óbitos de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos. 
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/c16.htm 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S16 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

36 - Gab.:P C 

Alegação do candidato não procede. A questão foi formulada para que o candidato a partir de seus 
conhecimentos marcasse a resposta correta. Questão elaborada conforme: “Princípios de Manejo e de 
Conservação do Solo, Pedro Henrique de Moura Ferreira” e Nand Kumar Fageria. Produção de Sementes 
Sadias de Feijão Comum em Várzeas Tropicais. Embrapa Arroz e Feijão, Sistemas de Produção, No.4, ISSN 
1679-8869 Versão eletrônica: 
(http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/solos.htm) 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:P A 
Alegação do candidato não procede. A questão foi formulada para que o candidato a partir de seus 
conhecimentos marcasse a resposta correta. A questão pede a quantidade real e não total . ITN=IRN/Ea. 
Questão elaborada conforme: Manual de Irrigação. Salassier Bernardo. 2005. 611p. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S17 - ENGENHEIRO CIVIL 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 
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8 - Gab.:P C 

A relação semântica entre os substantivos “razão” e “motivo”, no contexto dado, não caracteriza exemplo 
de polissemia, mas de sinonímia, como é fácil perceber. Nas demais alternativas, a caracterização da 
relação está indicada corretamente. Os vocábulos “absolveu” e “absorveu” são formas parônimas; “tácito” 
e “implícito”, formas sinônimas; “resulta” e “advém” (sempre sem perder de vista o contexto em que se 
encontram) formas antônimas: “resultar” com o sentido de “redundar” ou “dar origem a”; “advir”, com o de 
“decorrer” ou “ter origem em”. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:P C 

Não se usa o acento grave antes de infinitivos verbais (“a condenar”), pronomes indefinidos (“a outras 
pessoas”) ou formas masculinas (“a respeito”). Tampouco quando o substantivo que se segue, ainda que 
feminino, já se encontra determinado pelo artigo indefinido (“a uma anistia”). São normas rígidas, bem 
conhecidas. Já diante de possessivos, em enunciados como “teria dirigido gracinhas a sua companheira”, 
o emprego é facultativo – o que é fácil comprovar com a substituição da forma feminina “companheira” 
pela correspondente masculina: “teria dirigido gracinhas A ou AO seu companheiro. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

47 - Gab.:P D 

De acordo com a própria justificativa do candidato, a norma ABNT NBR 8160:1999 em seu item 4.2.3.2 
preconiza que para tubulações de diâmetro nominal igual ou inferior a 100 mm, a declividade deve ser 
1%. O ramal de descarga que liga o vaso sanitário ao tubo de queda deve ter diâmetro mínimo de 100 
mm, de acordo com a tabela 3 da referida norma. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:P D 

O dimensionamento da sapata apresentado pelo candidato em seu recurso está correto. Entretanto, 
faltou-lhe observar que a norma ABNT NBR 6122:2010 determina em seu item 7.7.1 que “em planta, as 
sapatas isoladas ou os blocos não devem ter dimensões inferiores a 0,60 m.” Ou seja, as dimensões 
mínimas de uma sapata são 60 x 60 cm. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S19 - ENGENHEIRO ELÉTRICO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

50 - Gab.:P C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o candidato não respeitou 
o subitem 12.3 do edital “O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio 
de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros e nome dos autores”.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S20 – FARMACÊUTICO 
Disciplina: ATUALIDADES 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

23 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede a 
consequência e não causa como argumentado pelo candidato. A síria não utilizou armas nucleares, já 
que o país não é detentor desse instrumento bélico. O uso, não se sabe se pelo governo ou pelos 
rebeldes foi de armas químicas.  

INDEFERIDO - 
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Disciplina: CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

31 - Gab.:P E 

De acordo com a Portaria nº 104 de janeiro de 2011 “os casos suspeitos ou confirmados da LNCI 
deverão ser registrados no Sinan no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da data de notificação”. São 
parte desse grupo várias doenças tais como: doença de chagas aguda, meningites virais e rubéola, 
conforme consta na referida questão. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

37 - Gab.:P C 
Conforme consta do livro: As Bases Farmacológicas da Terapêutica – Goodman e Gilman – 10ª edição – 
pag.186: Propriedades farmacológicas. Prazosina. “...a administração de prazosina não aumenta a 
freqüência cardíaca, resposta observada frequentemente com outros vasodilatadores.”  

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:P E 

De acordo com a publicação Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. / Organizado por Nelly 
Marin et al. Rio de Janeiro: Opas/OMS, 2003. Capítulo 5 – pag 150 referência, nacionalmente, conhecida 
sobre Assistência Farmacêutica as funções básicas da Farmácia Hospitalar são: 1. Elaborar e atualizar 
periodicamente a Relação de Medicamentos Essenciais da instituição; 2. Elaborar e atualizar 
periodicamente o Formulário Terapêutico da instituição, assim como as instruções e normas para sua 
aplicação; 3. Fixar os critérios nos quais se baseará a instituição para a obtenção de medicamentos que 
não tenham sido selecionados para uso regular, ou seja, que não integram a Relação de Medicamentos 
Essenciais; 4. Validar protocolos de tratamentos elaborados pelos diferentes serviços clínicos da 
instituição; 5. Fomentar a investigação sobre utilização de medicamentos e utilizar seus resultados como 
subsídios para o desenvolvimento de suas funções; 6. Fomentar e participar de atividades de educação 
continuada em terapêutica, dirigida à equipe de saúde; 7. Assessorar todas as atividades relacionadas 
com a promoção do uso racional de medicamentos na instituição; 8. Propor política de dispensação na 
instituição. 
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A periodicidade circadiana das concentrações de ACTH plasmático e Cortisol ao longo de um período de 
24 horas  é determinada  a cada 30 minutos.As concentrações mais baixas são encontradas as 4 horas  
e atingem suas concentrações mais altas ao despertar.  (gráfico da figura 16-6 ) pag 370. O tempo de 
coleta da amostra é importante em função da variação circadiana do ACTH ( pag 371 ) Henry, John 
Bernard – Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais ( trad. Ida Cristina Gubert – 
20ª.Ed – Barueri – SP – Ed. Manole 2008. 
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