
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA/PE 
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 

 

Edital n.º 12 - Moreilândia(PE), de 30 de novembro de 2020. 
 

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE ITENS DO GABARITO APÓS ANÁLISE 
DOS RECURSOS 

(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV, devendo o candidato 
fazer a correspondência com seu caderno). 

 

  PROVA DE PORTUGUÊS   

QUESTÃO N.º 7 - GUARDA MUNICIPAL 

Este trecho é uma sinopse do livro “A empresa sustentável”. De acordo com o que foi lido, qual é 
o critério que define uma empresa sustentável? 

a) A que pertence ao rol das empresas intituladas “Fortune 100”. 

b) A que une os objetivos financeiros e ambientais em sua gestão. 

c) A que permite que seus funcionários participem de um modelo colaborativo. 

d) A que promove ações voltadas, prioritariamente, à responsabilidade do meio ambiente. 

e) A que atrela à concretização de ganhos financeiros interesses do âmbito ambiental e social. 

 
Considerações: 

Problema de pontuação. Falta uma vírgula na alternativa correta, que traz dúvida à 

interpretação. 

 

A que atrela à concretização de ganhos financeiros, interesses do âmbito ambiental 

e social. 

 

 
 

QUESTÃO N.º 8 - GUARDA MUNICIPAL 

Observe os termos em destaque de cada trecho do texto e marque a alternativa em que a 
análise foi feita corretamente de acordo com a norma padrão da língua. 

a) “Tais empresas têm cada vez menos espaço...” A expressão refere-se a empresas em que os 
interesses financeiros coincidem com os interesses sociais e ambientais. 

b) “é aquela em que os interesses financeiros coincidem com os interesses sociais e ambientais.” 
A expressão retoma o termo “sua empresa”. 

c) “...estão começando a explorá-lo como o mais revolucionário conceito de negócios.” O termo 
deveria está escrito no feminino pois substitui a expressão “sustentabilidade”. 

d) “...aquelas e outras empresas estão à procura de soluções...” A expressão refere-se às 
companhias “DuPont, PepsiCo e Toyota”. 

e) “‘A empresa sustentável’ é um livro desbravador que mapeia...” O termo em destaque é 
classificado como conjunção integrante e faz referência à expressão “um livro desbravador.” 

 
Considerações: 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 7 (GUARDA MUNICIPAL). 



A prova foi enviada com os termos em destaque. A questão deve ser anulada, pois na 

formatação da prova do concurso foram retirados os destaques dos termos. 

 

08. Observe os termos em destaque de cada trecho do texto e marque a alternativa em que a 

análise foi feita corretamente de acordo com a norma padrão da língua. 

a) “Tais empresas têm cada vez menos espaço...” A expressão refere-se a empresas em que os 

interesses financeiros coincidem com os interesses sociais e ambientais. 

b) “é aquela em que os interesses financeiros coincidem com os interesses sociais e 

ambientais.” A expressão retoma o termo “sua empresa”. 

c) “...estão começando a explorá-lo como o mais revolucionário conceito de negócios.”  O 

termo deveria está escrito no feminino pois substitui a expressão “sustentabilidade”. 

d) “...aquelas e outras empresas estão à procura de soluções...” A expressão refere-se às 

companhias “DuPont, PepsiCo e Toyota”. 

e) “‘A empresa sustentável’ é um livro desbravador que mapeia...” O termo em destaque é 

classificado como conjunção integrante e faz referência à expressão “um livro desbravador.” 

 

 
 

QUESTÃO N.º 6 - MÉDICO PSF, MÉDICO PLANTONISTA, ENFERMEIRO PSF, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO 

 

Analise as seguintes assertivas sobre o texto I de Joao Marcos Mallucelli, colunista do Paraná 
Portal da Uol: 

I. Usando da injunção, o autor alerta para o tempo que as pessoas passam conectadas em 
redes sociais deixando de lado às que convivem presencialmente. 

II. Emprega interjeições para indicar o espanto que o autor sentiu diante da situação 
presenciada. 

III. O uso de pronome e verbos na primeira pessoa indica que o autor foi convidado para a 
conversa, mas desistiu de participar pela decepção de acontecer pelo WhatsApp. 

IV. O uso das aspas nas palavras “conversa” e “roucas”, mostra que o autor faz inferências 
opinativas sobre a situação vivenciada. 

 

a) Apenas I e IV. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas II e IV. 

d) Apenas II, III e IV. 

e) Apenas I, III e IV. 

 
Considerações: 

Questão anulada. Faltou indicar, na questão, se era para marcar alternativas falsas ou 

verdadeiras. 

 

 

 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 8 (GUARDA MUNICIPAL). 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 6 (COMUM A TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR). 



  PROVA DE ATUALIDADES   

QUESTÃO N.º 9 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 
ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO, PSICÓLOGO, PEDAGOGO 

 

A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma agência reguladora que tem como atribuições o 
fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. Muitas 
das produções feitas com seu apoio ganharam destaque e levam o nome do país mundo à fora. 

Neste sentido: 

I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na 
categoria de Melhor Filme Estrangeiro; 

II - “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”, longa-metragem sobre Toritama e a 
confecção do jeans no Agreste pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no Festival 
Internacional de Berlim; 

III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019. 

Marque a alternativa verdadeira: 

a) II e III 

b) I e II 

 
c) I, II e III 

d) I e III 

e) Todas as alternativas. 

 
Considerações: 

Questão anulada, pelo fato da mesma ter duas alternativas iguais (C e E). 

 

 

                                      PROVA ESPEFÍFICA - FISIOTERAPEUTA   

Conforme Edital de Concurso Público nº 011/2020, publicado em 26 de novembro de 2020, 
foram REVOGADAS as provas para o cargo de Fisioterapeuta aplicadas no dia 22 de novembro 
de 2020 e serão reaplicadas, sem qualquer ônus aos candidatos regularmente inscritos. 
 
A reaplicação das provas  ocorrerá dia 06/12/2020 (domingo), no CLUBE DO IDOSO - Endereço: 
Rua José Miranda, s/n, bairro Centro, Moreilândia/PE, com os seguintes horários: abertura dos 
portões: 13h - fechamento dos portões: 13h55 - início da aplicação das provas: 14h - término 
da aplicação das provas: 18h. 

 
A partir do dia 30/11/2020 foi liberada na área de acesso restrito a emissão do comprovante de 
confirmação de inscrição, que deverá ser mantido em poder do candidato para apresentação no 
local em que realizará a prova. 

 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 9 (COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO E SUPERIOR, EXCETO GUARDA MUNICIPAL). 

Resultado da Análise: A REAPLICAÇÃO DAS PROVAS  OCORRERÁ DIA 06/12/2020 
(DOMINGO). 



 

                                          PROVA ESPEFÍFICA - PSICÓLOGO   

Conforme Edital de Concurso Público nº 011/2020, publicado em 26 de novembro de 2020, 
foram REVOGADAS as provas para o cargo de Fisioterapeuta aplicadas no dia 22 de novembro 
de 2020 e serão reaplicadas, sem qualquer ônus aos candidatos regularmente inscritos. 
 
A reaplicação das provas  ocorrerá dia 06/12/2020 (domingo), no CLUBE DO IDOSO - Endereço: 
Rua José Miranda, s/n, bairro Centro, Moreilândia/PE, com os seguintes horários: abertura dos 
portões: 13h - fechamento dos portões: 13h55 - início da aplicação das provas: 14h - término 
da aplicação das provas: 18h. 

 
A partir do dia 30/11/2020 foi liberada na área de acesso restrito a emissão do comprovante de 
confirmação de inscrição, que deverá ser mantido em poder do candidato para apresentação no 
local em que realizará a prova. 

 

 

                                      PROVA ESPEFÍFICA - VIGILANTE   

QUESTÃO N.º 20 - VIGILANTE 
 

Em observância à Lei nº. 7.102/1983, analise as assertivas, a seguir e marque a alternativa 
correta: 

I – O vigilante usará uniforme, apenas, em efetivo exercício. 

II – Ao vigilante é assegurado uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular. 

III – O vigilante terá assegurada prisão especial por qualquer ato. 

a) Apenas a assertiva I está correta. 

b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

e) Todas assertivas estão erradas. 

 
Considerações: 

Com base nos recursos apresentados, bem como, na análise da questão, constatou-se que, a 

resposta correta para a pergunta, em tela, está presente na alternativa “b”, ou seja, apenas as 

assertivas I e II estão corretas. 

 

 

                        PROVA ESPEFÍFICA - AGENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   

QUESTÃO N.º 26 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 20 PARA 
ALTERNATIVA B. VIGILANTE. 

Resultado da Análise: A REAPLICAÇÃO DAS PROVAS  OCORRERÁ DIA 06/12/2020 
(DOMINGO). 



 

Verifique a figura abaixo: 

 
 

A ação ilustrada é realizada no sistema de: 

a) Suspensão. 

b) Freios. 

c) Lubrificação. 

d) Transmissão. 

e) Direção Hidráulica. 

 
Considerações: 

Procedente o recurso do candidato. A imagem mostra a troca de óleo do motor cuja resposta 

correta é a alternativa:  C) Lubrificação. 

 

 

                                PROVA ESPEFÍFICA - TÉCNICO DE INFORMÁTICA   

QUESTÃO N.º 21 
 

Qual(is) sentença(s) a seguir é (são) verdadeira(s) quando falamos das funcionalidades 
disponíveis no Painel de Controle do Microsoft Windows 7 (pt-br): 

I. A opção “Escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento” faz parte da categoria 

“Contas de Usuário”. 

II. A opção “Ajustar a resolução da tela” faz parte da categoria “Aparência e Personalização”. 

III. A opção “Ativar ou desativar recursos do Windows” faz parte da categoria “Programas”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) Nenhuma está correta. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) Todas estão corretas. 

 
Considerações: 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 26 PARA 
ALTERNATIVA C. AGENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 



Recurso DEFERIDO. A alternativa correta para a questão objetivo deste recurso deve ser a letra 

C (II e III apenas) e não a letra D, como no gabarito preliminar. 

 

 

                                       PROVA ESPEFÍFICA - GUARDA MUNICIPAL   

QUESTÃO N.º 25 
 

O artigo 6o da Lei Federal 10.826/2003 afirma que é proibido o porte de arma de fogo em todo 

o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os agentes 
descritos no referido artigo. Dentre os agentes que a Lei 10.826/03 admite o porte de arma de 
fogo, qual das alternativas abaixo não faz parte do rol do Artigo 6°? 

a) Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento 

de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 

b) Os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e 
menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando fora de serviço. 

c) Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das 
escoltas de presos e as guardas portuárias. 

d) Os integrantes das Forças Armadas. 

e) Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das 
escoltas de presos e as guardas portuárias. 

 
Considerações: 

A questão pede a alternativa dos agentes que não faziam parte do quadro dos que poderiam 

ter porte de arma, logo seria a alternativa C o gabarito, entretanto a questão ficou prejudicada 

com a inclusão de duas alternativas idênticas, C e E, razão pela qual se impõe o DEFERIMENTO 

do recurso, com a anulação da questão. 

 

 

                     PROVA ESPEFÍFICA - FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   

QUESTÃO N.º 25 
 

Selecione a alternativa correta em relação ao Código de Posturas do município de Moreilândia, 
relativos a obra na propriedade e sua interferência em logradouros públicos: 

a) É obrigatória a instalação de tapume com altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros). 

b) A instalação de barracão de obra sujeita-se a processo prévio de licenciamento, sendo de 2 
(dois) anos o prazo máximo de vigência do documento do respectivo licenciamento. 

c) O barracão de obra será instalado a pelo menos 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros) de altura em relação ao passeio, admitida a colocação de pontalete de 
sustentação na faixa de mobiliário urbano. 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 21 PARA 
ALTERNATIVA C. TÉCNICO DE INFORMÁTICA. 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 25. GUARDA MUNICIPAL. 



d) A utilização das vias públicas para a colocação de caçambas metálicas destinadas à 
deposição e ao transporte de entulhos e outros inservíveis prescinde de autorização outorgada 
pela Prefeitura. 

e) A descarga de material de construção será feita no canteiro da respectiva obra, admitindo-
se, excepcionalmente, o uso do logradouro público para tal fim, tolerando-se prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, contadas da finalização da descarga, para total remoção. 

 
Considerações: 

O Art. 240 refere-se à descarga de material de construção (servíveis) que será utilizado nas 

obras, sendo mencionado que a regra específica para a sua concessão seria informada no 

Capítulo IV, no qual não consta citação a respeito de documento escrito pela autoridade 

competente. O Art. 234 indicado pelo candidato refere-se a “deposição e ao transporte de 

entulhos e outros inservíveis”, situação transitória na qual os materiais que não possuem mais 

uso na obra são depositados em caçambas para serem coletados por empresas especializadas. 

 

Considerando que os artigos em duas leis diferentes podem suscitar dúvida de interpretação 

por parte do candidato, concordamos com a anulação da questão. 

 

 

                                           PROVA ESPEFÍFICA - ENGENHEIRO   

QUESTÃO N.º 19 
 

Verifique as afirmativas abaixo, referentes aos fatores que influenciam no escoamento 
superficial: 

I - Intensidade da chuva: Quanto maior a intensidade da precipitação mais rapidamente o solo 
atingirá sua capacidade de infiltração, o que causará um excesso de precipitação que escoará 
superficialmente. 

II - Duração da chuva: Quanto maior a duração da chuva, menor a possibilidade de 
escoamento superficial. 

III - Permeabilidade do solo: quanto menor a permeabilidade, maior a capacidade de infiltração 
e menores as chances de escoamento superficial. 

IV - Capacidade de infiltração: Está ligada à permeabilidade do solo, como explicado no item 
acima, e à vegetação. A cobertura vegetal dificulta o escoamento e facilita a infiltração. 

 

Estão incorretas as afirmativas: 

a) II e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 
Considerações: 

Correção do gabarito para a alternativa E. A afirmativa IV é incorreta, pois está vinculada à 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 25. FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 



descrição de permeabilidade do item III, que  encontra-se incorreta. 

 

 
 

QUESTÃO N.º 21 
 
O balanço hídrico de uma área unitária da superfície da terra relaciona-se com os seguintes 
componentes, exceto: 
a) Evaporação. 
b) Precipitação. 
c) Descarga, escoamento. 
d) Uso, consumo. 
e) Escoamento superficial. 

 
Considerações: 

Considerando as ponderações apresentadas nos recursos, a banca decide pela anulação da 

questão. 

 

 

                                           PROVA ESPEFÍFICA - ENFERMEIRO   

QUESTÃO N.º 25 
 

Vigilância epidemiológica abrange informações, investigações e levantamentos imprescindíveis 
para a programação e a avaliação das medidas de controle de doenças e agravos à saúde. O 
instrumento utilizado para a obtenção dessas informações é a notificação compulsória que tem 
o intuito de informar as autoridades sanitárias o surgimento de enfermidades que podem 
depreciar ou ameaçar a saúde da população. Nessa perspectiva, qual dessas doenças não é 
considerada de notificação compulsória: 

a) Dengue. 

b) Hanseníase. 

c) Febre amarela. 

d) Meningite. 

e) Botulismo. 

 
Considerações: 

Considerando que todas as doenças citadas fazem parte da Lista Nacional de Notificação 

Compulsória (Portaria Nº 264, de 17 de fevereiro de 2020), a banca decidiu pela anulação da 

questão. 

 

 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 19 PARA 
ALTERNATIVA E. ENGENHEIRO. 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 21. ENGENHEIRO. 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 25. ENFERMEIRO. 



                                      PROVA ESPEFÍFICA - ENFERMEIRO PSF   

QUESTÃO N.º 26 
 

Vigilância epidemiológica abrange informações, investigações e levantamentos imprescindíveis 
para a programação e a avaliação das medidas de controle de doenças e agravos à saúde. O 
instrumento utilizado para a obtenção dessas informações é a notificação compulsória que tem 
o intuito de informar as autoridades sanitárias o surgimento de enfermidades que podem 
depreciar ou ameaçar a saúde da população. Nessa perspectiva, qual dessas doenças não é 
considerada de notificação compulsória: 

a) Dengue. 

b) Hanseníase. 

c) Febre amarela. 

d) Meningite. 

e) Botulismo. 

 
Considerações: 

Considerando que todas as doenças citadas fazem parte da Lista Nacional de Notificação 

Compulsória (Portaria Nº 264, de 17 de fevereiro de 2020), a banca decidiu pela anulação da 

questão. 

 

 

                                        PROVA ESPEFÍFICA - NUTRICIONISTA   

QUESTÃO N.º 17 
 

Um indivíduo consumiu 1800kcal ao longo do dia advindos de alimentos, sendo que 40% desse 
valor foi oriundo da ingestão de proteínas. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
carboidratos consumida em gramas. 

a) 150. 

b) 180. 

c) 200. 

d) 225. 

e) 240. 

 
Considerações: 

Após a análise da questão foi verificado um erro de digitação, na qual a palavra carboidrato foi 

digitada no lugar da palavra proteína.  Devido a esse equívoco em relação às palavras, o 

enunciado ficou incoerente, decidindo a banca pela anulação da questão. 

 

 

                                        PROVA ESPEFÍFICA - MÉDICO PSF   

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 26. ENFERMEIRO PSF. 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 17. NUTRICIONISTA. 



QUESTÃO N.º 29 
 

Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

I - Segundo o princípio da universalidade, o Estado brasileiro deve promover, para todos os 
brasileiros, políticas de saúde pública, sem distinção de qualquer natureza; 

II - Segundo o princípio da integridade, as ações de saúde devem formar um conjunto 
articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III - A rede de serviços de saúde deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, 
para que desta forma seja obedecido o princípio da descentralização político-administrativa; 

 

São CORRETAS as seguintes afirmativas: 

a) apenas I e III. 

b) apenas I e II. 

c) todas alternativas estão corretas. 

 
Considerações: 

Com base nos recursos apresentados, bem como, na análise da questão, constatou-se que, a 

resposta correta para a pergunta, em tela, está presente na alternativa “A”. 

 

 

 
QUESTÃO N.º 31 

 

Sobre a vigilância epidemiológica assinale a alternativa INCORRETA: 

a) São funções da vigilância epidemiológica a coleta e processamento, análise e interpretação 
dos dados epidemiológicos e emissão de medidas de controle apropriadas; 

b) A promoção das ações de controle epidemiológico indicadas com base nos dados coletados, 
também devem ser executadas pela vigilância epidemiológica que ainda deverá avaliar a 
eficácia e efetividade das medidas adotadas; 

c) Todo sistema de vigilância epidemiológica tem por objetivo prevenir, controlar, eliminar ou 
erradicar doenças, como evitar a ocorrência de casos, óbitos e sequelas, com as suas 
repercussões negativas sobre a sociedade e a prestação de serviços de saúde; 

d) A atuação dos municípios onde ocorre um surto epidemiológico deve se restringir à coleta e 
transmissão das informações aos outros níveis do sistema de vigilância epidemiológica (estadual 
e federal), pois, para o fortalecimento dos sistemas municipais de saúde, é importante que a 
sua atuação seja a mais limitada possível; 

e) A vigilância epidemiológica tem, como propósito, fornecer orientação técnica permanente 
para os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Para 
subsidiar esta atividade, deve tornar disponíveis informações atualizadas sobre a ocorrência 
dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes, em uma área 
geográfica ou população determinada. 

 
Considerações: 

Com base nos recursos apresentados, bem como, na análise da questão, constatou-se que, a 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 29 PARA 
ALTERNATIVA A. MÉDICO PSF. 



resposta correta para a pergunta, em tela, está presente na alternativa “D”. 

 

 

                                    PROVA ESPEFÍFICA - MÉDICO PLANTONISTA   

QUESTÃO N.º 21 
 

São reações cutâneas medicamentosas, exceto: 

a) Exantema 

b) Urticária aguda 

c) DRESS 

d) Eritema polimorfo 

e) Psoríase 

 
Considerações: 

Considerando as ponderações apresentadas nos recursos, a banca decide pela anulação da 

questão. 

 

 

QUESTÃO N.º 23 
 

Sobre Infarto do Miocárdio, podemos afirmar, exceto: 

a) As troponinas possuem maior especificidade em relação à CPK - MB, pois só são encontradas 
no miocárdio. 

b) Dor retroesternal, sudorese, palidez, síncope, náuseas e vômitos são alguns dos sintomas 
que podem ocorrer em um IAM. 

c) Pericardite, Úlcera péptica e espasmo esofágico são alguns dos diagnósticos diferenciais do 
IAM. 

d) Os beta-bloqueadores não devem ser utilizados no tratamento de IAM. 

e) Taquicardia Ventricular, fibrilação atrial e fibrilação ventricular são algumas complicações 
possíveis do IAM. 

 
Considerações: 

Considerando as ponderações apresentadas nos recursos, a banca decide pela anulação da 

questão. 

 

 

QUESTÃO N.º 26 
 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 31 PARA 
ALTERNATIVA D. MÉDICO PSF. 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 21. MÉDICO PLANTONISTA. 

Resultado da Análise: ANULADA A QUESTÃO N.º 23. MÉDICO PLANTONISTA. 



Sobre envenenamento, podemos afirmar, exceto: 

a) Envenenamento com organofosforados podem causar bradicardia com alteração 
hemodinâmica. 

b) Envenenamento por carbamato e organofosforados respondem bem com terapia com 
atropina. 

c) Envenenamentos por gases podem causar dispnéia, cefaléia, edema cerebral e coma. 

d) O antídoto usado para envenenamento por metanol é a Piridoxina. 

e) O antídoto usado para envenenamento por etilenoglicol é o álcool etílico ou fomepizole. 

 
Considerações: 

Com base nos recursos apresentados, bem como, na análise da questão, constatou-se que, a 

resposta correta para a pergunta, em tela, está presente na alternativa “D”. 

 

 
 

 

 
 

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 26 PARA 
ALTERNATIVA D. MÉDICO PLANTONISTA. 


