
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS TARDE

Recursos contra caderno de questões/Gabarito Tarde

RECURSO NOME VAGA QUESTÃO DETALHES SITUAÇÃO RESPOSTA

2243 FRANCISCO AGUIAR CASSIANO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 24
Eu francisco aguiar cassiano.Quero entrar com recurso sobre a questão 24.Motivo de estar faltando
alternativa. atrapalhou na hora da prova. OBRIGADO!!

DEFERIDO QUESTAO ANULADA

2248 LARISSA MARQUES DO NASCIMENTO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 11
A resposta é 57,ou seja,alternativa A,mas no gabarito a resposta marcada como certa é a alternativa
C

INDEFERID
O

Deve-se primeiro efetuar a operação de
multiplicação para após efetuar as outras
operações. +3 e -3 se anulam,
mantendo-se somente a operação 7x6.
Está correta a questão

2251 DIANE REZENDE BATISTA MÉDICO PNEUMOLOGISTA I 15

Não consta alternativa correta para esta questão, que seria EDG 5B53. 
A alternativa do gabarito sugere a letra C, que diz E"R"G 5B53, porem essa letra "R", não pode ser
alterada, ja que a placa original era EDG 5153 e somente o segundo algarismo deverá ser trocado,
portanto a resposta correta seria EDG 5B53 e não tem alternativa entre as opções.

DEFERIDO QUESTAO ANULADA
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2255 FELIPE AURÉLIO GUERRA
CIRURGIÃO DENTISTA
BUCO-MAXILO-FACIAL I

4

O edital traz que o recurso deve ser feito em documento único, independente do número de
questões. 
Segue as solicitações para a questão 4 e 15 junto ao arquivo referente. 

4. A crase não pode ser a fusão da preposição “a” com:
(A) Artigo masculino ou feminino definido “a”, “o”
(ou as, os).
(B) O pronome demonstrativo a (ou as).
(C) Crase é o nome do fenômeno da junção “a + a”
representado através do acento grave.
(D) É o nome dado à fusão de duas letras em uma só,
sejam elas quais forem.
O gabarito traz como correta a letra A, todavia o enunciado fala o que NÃO pode ser crase.
Vou à igreja - fusão de a (Vou a algum lugar) com o artigo feminino a de a igreja. A letra A está
correta.
Veja: - Ele pediu ajuda à população (artigo feminino). Ele pediu ajuda ao povo. (quando troca para
masculino vira ao, isso é uma regra básica para utilização de crase, está em vários livros didáticos).
A letra D é a única incorreta, mesmo não atendendo o enunciado da questão. 
As letras b e c também estão corretas.

15. O prazo extra para as placas do Mercosul entrarem em vigor em todo o Brasil terminou nesta
segunda-feira (17), informou o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O novo modelo
contará com 4 letras e 3 números que poderão estar embaralhados. Para os carros já emplacados
com o padrão antigo, O segundo algarismo da placa atual deve ser substituído por uma letra, de
acordo com a tabela:
Placa antiga Placa nova
 0                            A
1                             B
2                             C
3                             D
4                             E
5                             F
6                            G
7                           H
8                           I
9                           J
Sendo assim, um carro cuja placa é EDG-5153, quando passar para o novo padrão será emplacado
com a seguinte placa:
(A) E3G-5153                            (B) E3G-5B53
(C) ERG-5B53                            (D) EDG-5153 
O enunciado da questão traz uma orientação clara e bem formulada. O segundo número deve ser
substituído por uma letra de acordo com a tabela, portanto: EDG 5B53, atendendo as normas de 4
letras e 3 números. 
A resposta do gabarito foi C: Da onde surgiu esse R? Não faz o menor sentido. No que diz respeito
as outras alternativas o enunciado da questão deixa bem claro que deve ser feito a troca do segundo
número. Em nem um momento fala em troca de letras. 

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE

QUESTAO 4: A crase NAO pode ser a
fusão da preposição &ldquo;a&rdquo;
comArtigo masculino definido ("o" ou
"os"). Hipotese esta trazida pela
alternativa "A" da questao 4. Sendo
assim, esta correta a questao.
QUESTAO 15: QUESTAO ANULADA
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2257 THAMIRIS DE ALMEIDA FISIOTERAPEUTA I 4

4. A crase não pode ser a fusão da preposição “a” com:
(A) Artigo masculino ou feminino definido “a”, “o”
(ou as, os).
(B) O pronome demonstrativo a (ou as).
(C) Crase é o nome do fenômeno da junção “a + a”
representado através do acento grave.
(D) É o nome dado à fusão de duas letras em uma só,
sejam elas quais forem.
A crase não se articula com artigo masculino como sugere a alternativa (A), mais também não pode
ser empregada na fusão de quaisquer letras como sugere na alternativa (D).

INDEFERID
O

A alternativa "D", embora traga conteudo
incorreto, nao responde o solicitado no
enunciado da questao

2260 THAMIRIS DE ALMEIDA FISIOTERAPEUTA I 19

25. Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna a seguir: “Quando ocorre diminuição do trofismo
muscular, algo bastante comum nas doenças
neurológicas, dizemos que há ________ muscular”
(A) Distrofia (B) Hipertrofia
(C) Pseudo-Hipertrofia (D) Atrofia
A resposta correta seria atrofia, no próprio enunciado da questão diz que o paciente tem uma
diminuição do trofismo muscular, e como o gabarito pode ser hipertrofia, sendo que é aumento da
massa muscular.

INDEFERID
O

O gabarito da questao 25 diz que a
resposta é(D) Atrofia! Conforme dito pela
candidata

2272 ANDRE LUIS NUBIATO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 24

A formulação da questão acima, não observou o descrito no edital de abertura para o respectivo
concurso. Uma vez que, no tópico 4.4 diz: "As questões constantes das provas serão de múltipla
escolha, com quatro alternativas, sendo tão somente uma alternativa correta. Portanto, a questão
deve ser ANULADA por ERRO MATERIAL.
Em razão disso, requer seja deferido a presente argumentação e seja atribuído a pontuação da
referida questão ao Recorrente.

DEFERIDO QUESTAO ANULADA

2276 BRUNA REGHINE MILANI ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 24

Caros examinadores,

Requeiro a anulação da questão 24 do caderno de conteúdo especifico, uma vez que a mesma não
contem alternativa D, invalidando a questão por não conformidade com o tópico 4.4 do edital que
rege o certame. 

Certa do deferimento, ofereço os meus préstimos de elevada estima e consideração. 

DEFERIDO QUESTAO ANULADA

2277 ALMIR FERNANDO VICARI DOS SANTOS ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 4

Na questão número 4, acredito que ficou confuso a interpretação, pois a crase  caracteriza-se como
a fusão de duas vogais idênticas, relacionadas ao emprego da preposição “a” com o artigo feminino
a (s), e na pergunta está que ela não pode ser fusão da preposição com o artigo feminino, peço por
gentileza que analisem essa resposta por inteira, para que não cause dúvidas,e se for necessario
que seja anulada!

Obrigado!

INDEFERID
O

A crase NAO pode ser a fusão da
preposição &ldquo;a&rdquo; comArtigo
masculino definido ("o" ou "os"). Hipotese
esta trazida pela alternativa "A" da
questao 4. Sendo assim, esta correta a
questao.
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2295 LUCAS FERNANDO CHICHETO BRANCAGLIÃO MÉDICO NEUROLOGISTA I 11

Questão Relacionada a Raciocínio Lógico; 

Considerando as afirmativas em relação as personagens Mariana, Beatriz e Eduarda ( sobre irem à
uma festa):
- "Mariana disse que Beatriz saiu escondida de casa" - Nesta sentença Mariana acusa Beatriz de ter
cometido o ilícito; porém ela não comenta nada sobre Eduarda
- "Beatriz disse que Mariana saiu escondida de casa" - Nesta sentença Beatriz acusa Mariana de ter
cometido o ilícito; porém ela também não comenta nada sobre Eduarda.

Destas duas frases iniciais, podemos concluir que Mariana e Beatriz podem ter saído escondidas de
casa, já que uma acusa a outra e não comentam nada sobre Eduarda.

- "Eduarda disse que Mariana e Beatriz saíram escondidas
de casa" - Nesta sentença, Eduarda acusa Mariana e Beatriz de teres cometido o ilícito"

Analisando as 3 frases e seu conteúdo implícito, podemos Concluir que Mariana e Beatriz estão
mentindo e provavelmente ambas saíram de casa escondidas, tentando uma acusar a outra. A
conclusão final chega com a frase de Eduarda, que acusa as duas colegas e não é acusada pelas
mesmas.

Deste modo, a alternativa correta seria a Letra "D" e não a letra "B" conforme consta no gabarito
preliminar

INDEFERID
O

A questão traz 3 afirmativas, sendo elas:
&ndash; Mariana disse que Beatriz saiu
escondida de casa
&ndash; Beatriz disse que Mariana saiu
escondida de casa.
&ndash; Eduarda disse que Mariana e
Beatriz saíram escondidas de casa.
Após, traz possíveis conclusões sobre as
alternativas solicitando a correta.
- A primeira alternativa diz:
&ldquo;Apenas Beatriz está
mentindo.&rdquo;. Beatriz diz que
Mariana saiu escondida de casa. Se esta
afirmação for mentira, Mariana NÃO saiu
escondida de casa. Sendo assim,
Eduarda também estaria mentindo. Não
podendo ser esta a alternativa correta.
- A segunda alternativa diz:
&ldquo;Mariana e Eduarda estão
mentindo.&rdquo;. Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Eduarda
diz que Mariana e Beatriz saíram
escondidas de casa. Se ambas estão
mentindo, nem Beatriz e nem Mariana
saíram escondidas de casa. Desta forma,
Beatriz estaria mentindo. E de fato
alternativa NÃO TRAZ impedimento à
Beatriz também estar mentindo, apenas
afirma que Mariana e Eduarda de fato
estão mentindo. Sendo esta a única
possível alternativa correta.
- A terceira alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana está mentindo.&rdquo;. Mariana
diz que Beatriz saiu escondida de casa.
Se esta afirmação for mentira, Beatriz
NÃO saiu escondida de casa. Sendo
assim, Eduarda também estaria mentindo.
Não podendo ser esta a alternativa
correta.
- A quarta alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana e Beatriz estão
mentindo.&rdquo;, Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Beatriz
diz que Mariana saiu escondida de casa.
Se ambas estão mentindo, nem Beatriz e
nem Mariana saíram escondidas de casa,
sendo assim, Eduarda também estaria
mentindo. Não podendo ser esta a
alternativa correta.
Está correta a questão
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2312 THAMIRIS DE ALMEIDA FISIOTERAPEUTA I 25

25. Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna a seguir: “Quando ocorre diminuição do trofismo
muscular, algo bastante comum nas doenças
neurológicas, dizemos que há ________ muscular”
(A) Distrofia (B) Hipertrofia
(C) Pseudo-Hipertrofia (D) Atrofia
A resposta correta seria atrofia, no próprio enunciado da questão diz que o paciente tem uma
diminuição do trofismo muscular, e como o gabarito pode ser hipertrofia, sendo que é aumento da
massa muscular.

IMPROCED
ENTE

A candidata aponta que a resposta certa é
"D". Ocorre que o gabarito trouxe "D"
como a resposta certa! Não havendo o
que ser revisto

Página 5 de 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS TARDE

2321
MARIAH GUIEIRO ALVES DOS REIS FERRAZ DE
ALMEIDA PRADO

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA I 26

questao 26-
Solicito que a resposta da questao seja revista, considerando como respostas corretas a dos
candidatos que colocaram os itens "c" ou"d" como respostas , um vez que no caderno de questoes
da prova de todos os candidatos que prestaram a prova de "Medico Otorrinolaringologista I " houve a
submissao de uma letra -item nas alternativas.
Neste caso, ha de ser considerado as respostas "c" ou "d" como corretas.

questao 30-
Solicito que a resposta da questao seja revista, considerando como resposta correta a letra
"B"(parcialmente verdadeira), uma vez que na assertiva : “O zumbido ou tinitus é um problema
comum em pacientes geriátricos e costuma acompanhar a disacusia
e os distúrbios do equilíbrio. O barulho referido como um
apito, grilos ou outros tipos de sons, em intensidade
variável, em alguns casos afeta de forma importante a
qualidade de vida. Distúrbios metabólicos, vasculares,
medicações antiinflamatórias e especialmente a aspirina
em doses elevadas são causas de tinitus. A DTM
(disfunção temporomandibular) gerada pelo uso de
próteses dentárias (dentaduras) ou aparelhos intraorais
para ronco também pode ser uma causa do zumbido" está de acordo com o encontrado na literatura
otorrinolaringologica. Porém, na assertiva que segue esta afirmativa , em que se infere sobre o
tratamento e propostas das próteses auditivas, é referido que as proteses proporiam "
AMPLIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA ou mascaramento do
zumbido". Citando autores em artigos renomados como "Penteado SP, Bento RF. Designing of a
digital behind-the-ear hearing aid to meet the World Health Organization requirements.doi:
10.1177/1084713810380934 TRENDS AMPLIF June 2010 vol. 14 no. 2 64-72 " e " PENTEADO,
Silvio Pires et al. Adaptação à distância de próteses auditivas acústicas: a teleaudiologia aplicada na
melhoria da condução das Políticas Públicas no Brasil. Int. Arch. Otorhinolaryngol. [online]. 2012,
vol.16, n.3 [cited  2020-03-16], pp.371-381. Available from: . ISSN 1809-9777. 
https://doi.org/10.7162/S1809-97772012000300012"   tem-se que "Todo portador de perda auditiva é
um candidato ao uso de prótese auditiva acústica, um dispositivo eletrônico de amplificação seletiva
cujo objetivo é MINIMIZAR OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO AUDITIVA quando não for possível ou
indicado o tratamento medicamentoso, tampouco o procedimento cirúrgico . Uma prótese auditiva
acústica, conhecida como aparelho de amplificação sonora individual (AASI) atende até as perdas
auditivas classificadas como severas(..)".Neste sentido seria incorreto inferir que os aparelhos
auditivos "AMPLIFICAM A PERDA AUDITIVA", quando na realidade, a minimizam. Nota-se deste
modo, uma assertiva parcialmente verdadeira( resposta B").

Questão 23- Solicito que a resposta da questão seja revista. Considerando-se as respostas "B" e "D"
como corretas, ou anulando-se a questão.

Nota-se que o caso clínico apresentado dá margem a mais de uma interpretação, gerando confusão
quanto ao fato de o questionamento da assertiva estar sendo feito em relação a um paciente maior
de idade, interditado antes de esclarecimentos e autorização para doação de órgaos , ou após
interdição.

Sendo assim, o médico poderia realizar o procedimento, caso o doador (João) já tivesse autorizado
a referida doação em seus documentos, se prévia à interdição. Neste caso, o médico estaria de
acordo com os artigos 73 e 74 do codigo de Ética Médica,  e poderia realizar o procedimento.

Caso contrario, não deveria realizar o procedimento, ainda que acordasse com o artigo 73 do codigo
de ética médica, prestando esclarecimentos quanto aos riscos da doação.

Questao 11
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se a alternativa "D" como correta.
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Considerando-se que Mariana, Beatriz e Eduarda foram para uma festa e quando questionadas
disseram:
– Mariana disse que Beatriz saiu escondida de casa
– Beatriz disse que Mariana saiu escondida de casa.
– Eduarda disse que Mariana e Beatriz saíram escondidas
de casa.

e que nem Mariana nem Beatriz referiram sobre Eduarda ter saído escondida de casa, pode-se
presumir que Eduarda seria a única que estaria falando a verdade, ja que não foi mencionada nos
relatos de Mariana ou Beatriz.

Notando-se que Mariana fala  desfavoravelmente à Beatriz, e vice-versa, pode-se presumir que uma
das duas estaria faltando com a verdade; e com base nas alternativas, somente a alternativa "D"
poderia ser possível.

Sendo assim, há a concordância com o raciocínio proposto, de que Eduarda falara a verdade , e que
tanto Mariana quanto Beatriz apontavam uma para a outra com o intuito de acobertarem as suas
próprias ações ( ambas fugiram de casa para ir à festa).

Questao 8.
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se as alternativas "B" e "D" como
respostas corretas da questão ou anulando-se a mesma.

Na alternativa "B" nao se conclui a frase sobre o substantivo próprio, faltando-se dados para inferir
que a sentença estaria realmente se referindo a um substantivo comum .De qualquer maneira,
estaria correto defini-la como uma das respostas para a questao.

Porem, a questão D também pode ser considerada como resposta correta da questão , pois ainda
que seja correto afirmar que o substantivo abstrato seja aquele que designa ação,
estado ou qualidade" falta completar a sentença da assertiva com " abstraídos dos seres a que
pertencem (esperança, paz, tristeza etc.), conforme consta na definição de dicionários conceituados
como "MICHAELIS"(disponível acesso online em :http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OKaae)
De acordo com este , substantivo abstrato é definido como:  "aquele que designa ação, qualidade ou
estado, abstraídos dos seres a que pertencem (esperança, paz, tristeza etc.); abstrato, substantivo
imaginário."

Caso contrario, estar-se-ia fazendo melhor referência somente à definicão geral de "substantivo",
conforme consta no mesmo dicionário.

Neste sentido, ambas as alternativas " B " e D" estariam incompletas e , portanto, incorretas quanto
às definições precisas( e corretas quanto a serem definidas como respostas da questao 8).

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE

QUESTÃO 08: A questão pedia que fosse
assinalada a alternativa incorreta
relacionada ao substantivo. A candidata
diz que as alternativas &ldquo;B&rdquo; e
&ldquo;D&rdquo; respondem à questão
(ou seja, estão incorretas). Vejamos, a
alternativa &ldquo;B&rdquo; diz: &ldquo;O
Substantivo próprio é aquele que designa
os seres de uma espécie que tem, para
todos os seres&rdquo;. De fato está
errada, uma vez que o substantivo próprio
NÃO designa todos os serem de uma
mesma espécie. Vejamos a alternativa
&ldquo;D&rdquo;, ela diz que: &ldquo;O
substantivo abstrato é aquele que designa
ação, estado ou qualidade, e não seres
fisicamente existentes.&rdquo; A
candidata diz que falta na alternativa o
complemento &ldquo;abstraídos dos
seres a que pertencem (esperança, paz,
tristeza etc.)&rdquo;, porém tal trecho é
trazido na questão como &ldquo;não
seres fisicamente existentes&rdquo;,
estando correta a questão.
QUESTÃO 11: A questão traz 3
afirmativas, sendo elas:
&ndash; Mariana disse que Beatriz saiu
escondida de casa
&ndash; Beatriz disse que Mariana saiu
escondida de casa.
&ndash; Eduarda disse que Mariana e
Beatriz saíram escondidas de casa.
Após, traz possíveis conclusões sobre as
alternativas solicitando a correta.
- A primeira alternativa diz:
&ldquo;Apenas Beatriz está
mentindo.&rdquo;. Beatriz diz que
Mariana saiu escondida de casa. Se esta
afirmação for mentira, Mariana NÃO saiu
escondida de casa. Sendo assim,
Eduarda também estaria mentindo. Não
podendo ser esta a alternativa correta.
- A segunda alternativa diz:
&ldquo;Mariana e Eduarda estão
mentindo.&rdquo;. Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Eduarda
diz que Mariana e Beatriz saíram
escondidas de casa. Se ambas estão
mentindo, nem Beatriz e nem Mariana

Página 7 de 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS TARDE

saíram escondidas de casa. Desta forma,
Beatriz estaria mentindo. E de fato
alternativa NÃO TRAZ impedimento à
Beatriz também estar mentindo, apenas
afirma que Mariana e Eduarda de fato
estão mentindo. Sendo esta a única
possível alternativa correta.
- A terceira alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana está mentindo.&rdquo;. Mariana
diz que Beatriz saiu escondida de casa.
Se esta afirmação for mentira, Beatriz
NÃO saiu escondida de casa. Sendo
assim, Eduarda também estaria mentindo.
Não podendo ser esta a alternativa
correta.
- A quarta alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana e Beatriz estão
mentindo.&rdquo;, Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Beatriz
diz que Mariana saiu escondida de casa.
Se ambas estão mentindo, nem Beatriz e
nem Mariana saíram escondidas de casa,
sendo assim, Eduarda também estaria
mentindo. Não podendo ser esta a
alternativa correta.
Está correta a questão
QUESTÃO 23: A questão traz em seu
enunciado a informação de que João é
interditado judicialmente e não informa
nada sobre João ter autorizado
previamente a doação. Sendo assim, com
as informações trazidas a única possível
resposta é a alternativa &ldquo;B&rdquo;
de que o médico não deve realizar o
procedimento. Está correta a questão.
QUESTÃO 26: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 30: QUESTÃO ANULADA
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2322
MARIAH GUIEIRO ALVES DOS REIS FERRAZ DE
ALMEIDA PRADO

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA I 30

Jaú, 17 de março de 2020

Prezada Banca Examinadora,

	Venho por meio desde documento solicitar revisão dos seguintes gabaritos das questões que
seguem:

Questão 26-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como respostas corretas a dos
candidatos que colocaram os itens "C" ou"D" como respostas , um vez que no caderno de questões
da prova de TODOS os candidatos que prestaram a prova de "Medico Otorrinolaringologista I "
houve a submissão de uma letra -item nas alternativas, confundindo-se alternativas “C” e “D”.
Neste caso, há de serem consideradas as respostas "c" ou "d" como corretas, ou anulada a questão.

Questão 30-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como resposta correta a letra
"B"(parcialmente verdadeira), uma vez que a assertiva : 
“O zumbido ou tinitus é um problema comum em pacientes geriátricos e costuma acompanhar a
disacusia e os distúrbios do equilíbrio. O barulho referido como um apito, grilos ou outros tipos de
sons, em intensidade variável, em alguns casos afeta de forma importante a qualidade de vida.
Distúrbios metabólicos, vasculares, medicações antiinflamatórias e especialmente a aspirina em
doses elevadas são causas de tinitus. A DTM (disfunção temporomandibular) gerada pelo uso de
próteses dentárias (dentaduras) ou aparelhos intraorais para ronco também pode ser uma causa do
zumbido(..)" 
está de acordo com o encontrado na literatura otorrinolaringológica. Porém, na assertiva que segue
esta afirmativa, em que se infere sobre o tratamento e propostas das próteses auditivas, é referido
que as proteses proporiam 
" AMPLIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA ou mascaramento do zumbido".
 Citando autores em artigos renomados como "Penteado SP, Bento RF. Designing of a digital
behind-the-ear hearing aid to meet the World Health Organization requirements.doi:
10.1177/1084713810380934 TRENDS AMPLIF June 2010 vol. 14 no. 2 64-72 " e " PENTEADO,
Silvio Pires et al. Adaptação à distância de próteses auditivas acústicas: a teleaudiologia aplicada na
melhoria da condução das Políticas Públicas no Brasil. Int. Arch. Otorhinolaryngol. [online]. 2012,
vol.16, n.3 [cited  2020-03-16], pp.371-381. Available from: . ISSN 1809-9777. 
https://doi.org/10.7162/S1809-97772012000300012"   tem-se que:
 "Todo portador de perda auditiva é um candidato ao uso de prótese auditiva acústica, um dispositivo
eletrônico de amplificação seletiva cujo objetivo é MINIMIZAR OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO
AUDITIVA quando não for possível ou indicado o tratamento medicamentoso, tampouco o
procedimento cirúrgico . Uma prótese auditiva acústica, conhecida como aparelho de amplificação
sonora individual (AASI) atende até as perdas auditivas classificadas como severas(..)".
Neste sentido seria incorreto inferir que os aparelhos auditivos "AMPLIFICAM A PERDA AUDITIVA",
quando na realidade, a MINIMIZAM. 
Nota-se deste modo, uma assertiva parcialmente verdadeira( resposta B"), ou sugere-se anulação
da questão.

Questão 23- Solicito que a resposta da questão seja revista. Considerando-se as respostas "B" e "D"
como corretas, ou anulando-se a questão.

Nota-se que o caso clínico apresentado dá margem a mais de uma interpretação, gerando confusão
quanto ao fato de o questionamento da assertiva estar sendo feito em relação a um paciente maior
de idade, interditado antes de esclarecimentos e autorização para doação de órgaos ou após
interdição. 
Sendo assim, o médico poderia realizar o procedimento, caso o doador (João) já tivesse autorizado
a referida doação de órgãos em seus documentos, previamente à interdição. Neste caso, o médico
estaria de acordo com os artigos 73 e 74 do código de Ética Médica, e poderia realizar o
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procedimento.
Caso contrário, não deveria realizar o procedimento, ainda que acordasse com o artigo 73 do codigo
de ética médica, prestando esclarecimentos quanto aos riscos da doação.

Questao 11- Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se a alternativa "D" como
correta.
Considerando-se que Mariana, Beatriz e Eduarda foram para uma festa e quando questionadas
disseram:
– Mariana disse que Beatriz saiu escondida de casa
– Beatriz disse que Mariana saiu escondida de casa.
– Eduarda disse que Mariana e Beatriz saíram escondidas
de casa.

e que nem Mariana nem Beatriz referiram sobre Eduarda ter saído escondida de casa, pode-se
presumir que Eduarda seria a única que estaria falando a verdade, ja que não foi mencionada nos
relatos de Mariana ou Beatriz.

Notando-se que Mariana fala  desfavoravelmente à Beatriz, e vice-versa, pode-se presumir que uma
das duas estaria faltando com a verdade; e com base nas alternativas, somente a alternativa "D"
poderia ser possível.

Sendo assim, há a concordância com o raciocínio proposto, de que Eduarda falara a verdade , e que
tanto Mariana quanto Beatriz apontavam uma para a outra com o intuito de acobertarem as suas
próprias ações ( ambas fugiram de casa para ir à festa).

Questao 8.
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se que as alternativas "B" e "D"
possam ser respostas corretas da questão.

Na alternativa "B" nao se conclui a frase sobre o substantivo próprio, faltando-se dados para inferir
que a sentença estaria se referindo a um substantivo comum .De qualquer maneira, estaria correto
defini-la como uma das respostas para a questao.

Porém, a questão D também pode ser considerada como resposta correta da questão , pois ainda
que seja correto afirmar que o substantivo abstrato seja aquele que designa ação,
estado ou qualidade" falta completar a sentença da assertiva com " abstraídos dos seres a que
pertencem (esperança, paz, tristeza etc.), conforme consta na definição de dicionários conceituados
como "MICHAELIS"(disponível acesso online em :http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OKaae). De
acordo com este, substantivo abstrato é definido como:  "aquele que designa ação, qualidade ou
estado, abstraídos dos seres a que pertencem (esperança, paz, tristeza etc.); abstrato, substantivo
imaginário."
Caso contrário, estar-se-ia fazendo melhor referência somente à definicão geral de "substantivo",
conforme consta no mesmo dicionário.
Neste sentido, ambas as alternativas " B " e D" estariam incompletas e, portanto, incorretas quanto
às definições precisas( e corretas quanto a serem definidas como respostas da questao 8).

Agradeço a atenção,

Mariah

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE

QUESTÃO 08: A questão pedia que fosse
assinalada a alternativa incorreta
relacionada ao substantivo. A candidata
diz que as alternativas &ldquo;B&rdquo; e
&ldquo;D&rdquo; respondem à questão
(ou seja, estão incorretas). Vejamos, a
alternativa &ldquo;B&rdquo; diz: &ldquo;O
Substantivo próprio é aquele que designa
os seres de uma espécie que tem, para
todos os seres&rdquo;. De fato está
errada, uma vez que o substantivo próprio
NÃO designa todos os serem de uma
mesma espécie. Vejamos a alternativa
&ldquo;D&rdquo;, ela diz que: &ldquo;O
substantivo abstrato é aquele que designa
ação, estado ou qualidade, e não seres
fisicamente existentes.&rdquo; A
candidata diz que falta na alternativa o
complemento &ldquo;abstraídos dos
seres a que pertencem (esperança, paz,
tristeza etc.)&rdquo;, porém tal trecho é
trazido na questão como &ldquo;não
seres fisicamente existentes&rdquo;,
estando correta a questão.
QUESTÃO 11: A questão traz 3
afirmativas, sendo elas:
&ndash; Mariana disse que Beatriz saiu
escondida de casa
&ndash; Beatriz disse que Mariana saiu
escondida de casa.
&ndash; Eduarda disse que Mariana e
Beatriz saíram escondidas de casa.
Após, traz possíveis conclusões sobre as
alternativas solicitando a correta.
- A primeira alternativa diz:
&ldquo;Apenas Beatriz está
mentindo.&rdquo;. Beatriz diz que
Mariana saiu escondida de casa. Se esta
afirmação for mentira, Mariana NÃO saiu
escondida de casa. Sendo assim,
Eduarda também estaria mentindo. Não
podendo ser esta a alternativa correta.
- A segunda alternativa diz:
&ldquo;Mariana e Eduarda estão
mentindo.&rdquo;. Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Eduarda
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diz que Mariana e Beatriz saíram
escondidas de casa. Se ambas estão
mentindo, nem Beatriz e nem Mariana
saíram escondidas de casa. Desta forma,
Beatriz estaria mentindo. E de fato
alternativa NÃO TRAZ impedimento à
Beatriz também estar mentindo, apenas
afirma que Mariana e Eduarda de fato
estão mentindo. Sendo esta a única
possível alternativa correta.
- A terceira alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana está mentindo.&rdquo;. Mariana
diz que Beatriz saiu escondida de casa.
Se esta afirmação for mentira, Beatriz
NÃO saiu escondida de casa. Sendo
assim, Eduarda também estaria mentindo.
Não podendo ser esta a alternativa
correta.
- A quarta alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana e Beatriz estão
mentindo.&rdquo;, Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Beatriz
diz que Mariana saiu escondida de casa.
Se ambas estão mentindo, nem Beatriz e
nem Mariana saíram escondidas de casa,
sendo assim, Eduarda também estaria
mentindo. Não podendo ser esta a
alternativa correta.
Está correta a questão
QUESTÃO 23: A questão traz em seu
enunciado a informação de que João é
interditado judicialmente e não informa
nada sobre João ter autorizado
previamente a doação. Sendo assim, com
as informações trazidas a única possível
resposta é a alternativa &ldquo;B&rdquo;
de que o médico não deve realizar o
procedimento. Está correta a questão.
QUESTÃO 26: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 30: QUESTÃO ANULADA

Página 11 de 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS TARDE

2323
MARIAH GUIEIRO ALVES DOS REIS FERRAZ DE
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MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA I 23

Jaú, 17 de março de 2020

Prezada Banca Examinadora,

	Venho por meio desde documento solicitar revisão dos seguintes gabaritos das questões que
seguem:

Questão 26-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como respostas corretas a dos
candidatos que colocaram os itens "C" ou"D" como respostas , um vez que no caderno de questões
da prova de TODOS os candidatos que prestaram a prova de "Medico Otorrinolaringologista I "
houve a submissão de uma letra -item nas alternativas, confundindo-se alternativas “C” e “D”.
Neste caso, há de serem consideradas as respostas "c" ou "d" como corretas, ou anulada a questão.

Questão 30-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como resposta correta a letra
"B"(parcialmente verdadeira), uma vez que a assertiva : 
“O zumbido ou tinitus é um problema comum em pacientes geriátricos e costuma acompanhar a
disacusia e os distúrbios do equilíbrio. O barulho referido como um apito, grilos ou outros tipos de
sons, em intensidade variável, em alguns casos afeta de forma importante a qualidade de vida.
Distúrbios metabólicos, vasculares, medicações antiinflamatórias e especialmente a aspirina em
doses elevadas são causas de tinitus. A DTM (disfunção temporomandibular) gerada pelo uso de
próteses dentárias (dentaduras) ou aparelhos intraorais para ronco também pode ser uma causa do
zumbido(..)" 
está de acordo com o encontrado na literatura otorrinolaringológica. Porém, na assertiva que segue
esta afirmativa, em que se infere sobre o tratamento e propostas das próteses auditivas, é referido
que as proteses proporiam 
" AMPLIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA ou mascaramento do zumbido".
 Citando autores em artigos renomados como "Penteado SP, Bento RF. Designing of a digital
behind-the-ear hearing aid to meet the World Health Organization requirements.doi:
10.1177/1084713810380934 TRENDS AMPLIF June 2010 vol. 14 no. 2 64-72 " e " PENTEADO,
Silvio Pires et al. Adaptação à distância de próteses auditivas acústicas: a teleaudiologia aplicada na
melhoria da condução das Políticas Públicas no Brasil. Int. Arch. Otorhinolaryngol. [online]. 2012,
vol.16, n.3 [cited  2020-03-16], pp.371-381. Available from: . ISSN 1809-9777. 
https://doi.org/10.7162/S1809-97772012000300012"   tem-se que:
 "Todo portador de perda auditiva é um candidato ao uso de prótese auditiva acústica, um dispositivo
eletrônico de amplificação seletiva cujo objetivo é MINIMIZAR OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO
AUDITIVA quando não for possível ou indicado o tratamento medicamentoso, tampouco o
procedimento cirúrgico . Uma prótese auditiva acústica, conhecida como aparelho de amplificação
sonora individual (AASI) atende até as perdas auditivas classificadas como severas(..)".
Neste sentido seria incorreto inferir que os aparelhos auditivos "AMPLIFICAM A PERDA AUDITIVA",
quando na realidade, a MINIMIZAM. 
Nota-se deste modo, uma assertiva parcialmente verdadeira( resposta B"), ou sugere-se anulação
da questão.

Questão 23- Solicito que a resposta da questão seja revista. Considerando-se as respostas "B" e "D"
como corretas, ou anulando-se a questão.

Nota-se que o caso clínico apresentado dá margem a mais de uma interpretação, gerando confusão
quanto ao fato de o questionamento da assertiva estar sendo feito em relação a um paciente maior
de idade, interditado antes de esclarecimentos e autorização para doação de órgaos ou após
interdição. 
Sendo assim, o médico poderia realizar o procedimento, caso o doador (João) já tivesse autorizado
a referida doação de órgãos em seus documentos, previamente à interdição. Neste caso, o médico
estaria de acordo com os artigos 73 e 74 do código de Ética Médica, e poderia realizar o
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procedimento.
Caso contrário, não deveria realizar o procedimento, ainda que acordasse com o artigo 73 do codigo
de ética médica, prestando esclarecimentos quanto aos riscos da doação.

Questao 11- Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se a alternativa "D" como
correta.
Considerando-se que Mariana, Beatriz e Eduarda foram para uma festa e quando questionadas
disseram:
– Mariana disse que Beatriz saiu escondida de casa
– Beatriz disse que Mariana saiu escondida de casa.
– Eduarda disse que Mariana e Beatriz saíram escondidas
de casa.

e que nem Mariana nem Beatriz referiram sobre Eduarda ter saído escondida de casa, pode-se
presumir que Eduarda seria a única que estaria falando a verdade, ja que não foi mencionada nos
relatos de Mariana ou Beatriz.

Notando-se que Mariana fala  desfavoravelmente à Beatriz, e vice-versa, pode-se presumir que uma
das duas estaria faltando com a verdade; e com base nas alternativas, somente a alternativa "D"
poderia ser possível.

Sendo assim, há a concordância com o raciocínio proposto, de que Eduarda falara a verdade , e que
tanto Mariana quanto Beatriz apontavam uma para a outra com o intuito de acobertarem as suas
próprias ações ( ambas fugiram de casa para ir à festa).

Questao 8.
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se que as alternativas "B" e "D"
possam ser respostas corretas da questão.

Na alternativa "B" nao se conclui a frase sobre o substantivo próprio, faltando-se dados para inferir
que a sentença estaria se referindo a um substantivo comum .De qualquer maneira, estaria correto
defini-la como uma das respostas para a questao.

Porém, a questão D também pode ser considerada como resposta correta da questão , pois ainda
que seja correto afirmar que o substantivo abstrato seja aquele que designa ação,
estado ou qualidade" falta completar a sentença da assertiva com " abstraídos dos seres a que
pertencem (esperança, paz, tristeza etc.), conforme consta na definição de dicionários conceituados
como "MICHAELIS"(disponível acesso online em :http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OKaae). De
acordo com este, substantivo abstrato é definido como:  "aquele que designa ação, qualidade ou
estado, abstraídos dos seres a que pertencem (esperança, paz, tristeza etc.); abstrato, substantivo
imaginário."
Caso contrário, estar-se-ia fazendo melhor referência somente à definicão geral de "substantivo",
conforme consta no mesmo dicionário.
Neste sentido, ambas as alternativas " B " e D" estariam incompletas e, portanto, incorretas quanto
às definições precisas( e corretas quanto a serem definidas como respostas da questao 8).

Agradeço a atenção,

Mariah

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE

QUESTÃO 08: A questão pedia que fosse
assinalada a alternativa incorreta
relacionada ao substantivo. A candidata
diz que as alternativas &ldquo;B&rdquo; e
&ldquo;D&rdquo; respondem à questão
(ou seja, estão incorretas). Vejamos, a
alternativa &ldquo;B&rdquo; diz: &ldquo;O
Substantivo próprio é aquele que designa
os seres de uma espécie que tem, para
todos os seres&rdquo;. De fato está
errada, uma vez que o substantivo próprio
NÃO designa todos os serem de uma
mesma espécie. Vejamos a alternativa
&ldquo;D&rdquo;, ela diz que: &ldquo;O
substantivo abstrato é aquele que designa
ação, estado ou qualidade, e não seres
fisicamente existentes.&rdquo; A
candidata diz que falta na alternativa o
complemento &ldquo;abstraídos dos
seres a que pertencem (esperança, paz,
tristeza etc.)&rdquo;, porém tal trecho é
trazido na questão como &ldquo;não
seres fisicamente existentes&rdquo;,
estando correta a questão.
QUESTÃO 11: A questão traz 3
afirmativas, sendo elas:
&ndash; Mariana disse que Beatriz saiu
escondida de casa
&ndash; Beatriz disse que Mariana saiu
escondida de casa.
&ndash; Eduarda disse que Mariana e
Beatriz saíram escondidas de casa.
Após, traz possíveis conclusões sobre as
alternativas solicitando a correta.
- A primeira alternativa diz:
&ldquo;Apenas Beatriz está
mentindo.&rdquo;. Beatriz diz que
Mariana saiu escondida de casa. Se esta
afirmação for mentira, Mariana NÃO saiu
escondida de casa. Sendo assim,
Eduarda também estaria mentindo. Não
podendo ser esta a alternativa correta.
- A segunda alternativa diz:
&ldquo;Mariana e Eduarda estão
mentindo.&rdquo;. Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Eduarda
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diz que Mariana e Beatriz saíram
escondidas de casa. Se ambas estão
mentindo, nem Beatriz e nem Mariana
saíram escondidas de casa. Desta forma,
Beatriz estaria mentindo. E de fato
alternativa NÃO TRAZ impedimento à
Beatriz também estar mentindo, apenas
afirma que Mariana e Eduarda de fato
estão mentindo. Sendo esta a única
possível alternativa correta.
- A terceira alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana está mentindo.&rdquo;. Mariana
diz que Beatriz saiu escondida de casa.
Se esta afirmação for mentira, Beatriz
NÃO saiu escondida de casa. Sendo
assim, Eduarda também estaria mentindo.
Não podendo ser esta a alternativa
correta.
- A quarta alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana e Beatriz estão
mentindo.&rdquo;, Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Beatriz
diz que Mariana saiu escondida de casa.
Se ambas estão mentindo, nem Beatriz e
nem Mariana saíram escondidas de casa,
sendo assim, Eduarda também estaria
mentindo. Não podendo ser esta a
alternativa correta.
Está correta a questão
QUESTÃO 23: A questão traz em seu
enunciado a informação de que João é
interditado judicialmente e não informa
nada sobre João ter autorizado
previamente a doação. Sendo assim, com
as informações trazidas a única possível
resposta é a alternativa &ldquo;B&rdquo;
de que o médico não deve realizar o
procedimento. Está correta a questão.
QUESTÃO 26: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 30: QUESTÃO ANULADA
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Prezada Banca Examinadora,

	Venho por meio desde documento solicitar revisão dos seguintes gabaritos das questões que
seguem:

Questão 26-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como respostas corretas a dos
candidatos que colocaram os itens "C" ou"D" como respostas , um vez que no caderno de questões
da prova de TODOS os candidatos que prestaram a prova de "Medico Otorrinolaringologista I "
houve a submissão de uma letra -item nas alternativas, confundindo-se alternativas “C” e “D”.
Neste caso, há de serem consideradas as respostas "c" ou "d" como corretas, ou anulada a questão.

Questão 30-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como resposta correta a letra
"B"(parcialmente verdadeira), uma vez que a assertiva : 
“O zumbido ou tinitus é um problema comum em pacientes geriátricos e costuma acompanhar a
disacusia e os distúrbios do equilíbrio. O barulho referido como um apito, grilos ou outros tipos de
sons, em intensidade variável, em alguns casos afeta de forma importante a qualidade de vida.
Distúrbios metabólicos, vasculares, medicações antiinflamatórias e especialmente a aspirina em
doses elevadas são causas de tinitus. A DTM (disfunção temporomandibular) gerada pelo uso de
próteses dentárias (dentaduras) ou aparelhos intraorais para ronco também pode ser uma causa do
zumbido(..)" 
está de acordo com o encontrado na literatura otorrinolaringológica. Porém, na assertiva que segue
esta afirmativa, em que se infere sobre o tratamento e propostas das próteses auditivas, é referido
que as proteses proporiam 
" AMPLIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA ou mascaramento do zumbido".
 Citando autores em artigos renomados como "Penteado SP, Bento RF. Designing of a digital
behind-the-ear hearing aid to meet the World Health Organization requirements.doi:
10.1177/1084713810380934 TRENDS AMPLIF June 2010 vol. 14 no. 2 64-72 " e " PENTEADO,
Silvio Pires et al. Adaptação à distância de próteses auditivas acústicas: a teleaudiologia aplicada na
melhoria da condução das Políticas Públicas no Brasil. Int. Arch. Otorhinolaryngol. [online]. 2012,
vol.16, n.3 [cited  2020-03-16], pp.371-381. Available from: . ISSN 1809-9777. 
https://doi.org/10.7162/S1809-97772012000300012"   tem-se que:
 "Todo portador de perda auditiva é um candidato ao uso de prótese auditiva acústica, um dispositivo
eletrônico de amplificação seletiva cujo objetivo é MINIMIZAR OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO
AUDITIVA quando não for possível ou indicado o tratamento medicamentoso, tampouco o
procedimento cirúrgico . Uma prótese auditiva acústica, conhecida como aparelho de amplificação
sonora individual (AASI) atende até as perdas auditivas classificadas como severas(..)".
Neste sentido seria incorreto inferir que os aparelhos auditivos "AMPLIFICAM A PERDA AUDITIVA",
quando na realidade, a MINIMIZAM. 
Nota-se deste modo, uma assertiva parcialmente verdadeira( resposta B"), ou sugere-se anulação
da questão.

Questão 23- Solicito que a resposta da questão seja revista. Considerando-se as respostas "B" e "D"
como corretas, ou anulando-se a questão.

Nota-se que o caso clínico apresentado dá margem a mais de uma interpretação, gerando confusão
quanto ao fato de o questionamento da assertiva estar sendo feito em relação a um paciente maior
de idade, interditado antes de esclarecimentos e autorização para doação de órgaos ou após
interdição. 
Sendo assim, o médico poderia realizar o procedimento, caso o doador (João) já tivesse autorizado
a referida doação de órgãos em seus documentos, previamente à interdição. Neste caso, o médico
estaria de acordo com os artigos 73 e 74 do código de Ética Médica, e poderia realizar o
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procedimento.
Caso contrário, não deveria realizar o procedimento, ainda que acordasse com o artigo 73 do codigo
de ética médica, prestando esclarecimentos quanto aos riscos da doação.

Questao 11- Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se a alternativa "D" como
correta.
Considerando-se que Mariana, Beatriz e Eduarda foram para uma festa e quando questionadas
disseram:
– Mariana disse que Beatriz saiu escondida de casa
– Beatriz disse que Mariana saiu escondida de casa.
– Eduarda disse que Mariana e Beatriz saíram escondidas
de casa.

e que nem Mariana nem Beatriz referiram sobre Eduarda ter saído escondida de casa, pode-se
presumir que Eduarda seria a única que estaria falando a verdade, ja que não foi mencionada nos
relatos de Mariana ou Beatriz.

Notando-se que Mariana fala  desfavoravelmente à Beatriz, e vice-versa, pode-se presumir que uma
das duas estaria faltando com a verdade; e com base nas alternativas, somente a alternativa "D"
poderia ser possível.

Sendo assim, há a concordância com o raciocínio proposto, de que Eduarda falara a verdade , e que
tanto Mariana quanto Beatriz apontavam uma para a outra com o intuito de acobertarem as suas
próprias ações ( ambas fugiram de casa para ir à festa).

Questao 8.
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se que as alternativas "B" e "D"
possam ser respostas corretas da questão.

Na alternativa "B" nao se conclui a frase sobre o substantivo próprio, faltando-se dados para inferir
que a sentença estaria se referindo a um substantivo comum .De qualquer maneira, estaria correto
defini-la como uma das respostas para a questao.

Porém, a questão D também pode ser considerada como resposta correta da questão , pois ainda
que seja correto afirmar que o substantivo abstrato seja aquele que designa ação,
estado ou qualidade" falta completar a sentença da assertiva com " abstraídos dos seres a que
pertencem (esperança, paz, tristeza etc.), conforme consta na definição de dicionários conceituados
como "MICHAELIS"(disponível acesso online em :http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OKaae). De
acordo com este, substantivo abstrato é definido como:  "aquele que designa ação, qualidade ou
estado, abstraídos dos seres a que pertencem (esperança, paz, tristeza etc.); abstrato, substantivo
imaginário."
Caso contrário, estar-se-ia fazendo melhor referência somente à definicão geral de "substantivo",
conforme consta no mesmo dicionário.
Neste sentido, ambas as alternativas " B " e D" estariam incompletas e, portanto, incorretas quanto
às definições precisas( e corretas quanto a serem definidas como respostas da questao 8).

Agradeço a atenção,

Mariah

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE

QUESTÃO 08: A questão pedia que fosse
assinalada a alternativa incorreta
relacionada ao substantivo. A candidata
diz que as alternativas &ldquo;B&rdquo; e
&ldquo;D&rdquo; respondem à questão
(ou seja, estão incorretas). Vejamos, a
alternativa &ldquo;B&rdquo; diz: &ldquo;O
Substantivo próprio é aquele que designa
os seres de uma espécie que tem, para
todos os seres&rdquo;. De fato está
errada, uma vez que o substantivo próprio
NÃO designa todos os serem de uma
mesma espécie. Vejamos a alternativa
&ldquo;D&rdquo;, ela diz que: &ldquo;O
substantivo abstrato é aquele que designa
ação, estado ou qualidade, e não seres
fisicamente existentes.&rdquo; A
candidata diz que falta na alternativa o
complemento &ldquo;abstraídos dos
seres a que pertencem (esperança, paz,
tristeza etc.)&rdquo;, porém tal trecho é
trazido na questão como &ldquo;não
seres fisicamente existentes&rdquo;,
estando correta a questão.
QUESTÃO 11: A questão traz 3
afirmativas, sendo elas:
&ndash; Mariana disse que Beatriz saiu
escondida de casa
&ndash; Beatriz disse que Mariana saiu
escondida de casa.
&ndash; Eduarda disse que Mariana e
Beatriz saíram escondidas de casa.
Após, traz possíveis conclusões sobre as
alternativas solicitando a correta.
- A primeira alternativa diz:
&ldquo;Apenas Beatriz está
mentindo.&rdquo;. Beatriz diz que
Mariana saiu escondida de casa. Se esta
afirmação for mentira, Mariana NÃO saiu
escondida de casa. Sendo assim,
Eduarda também estaria mentindo. Não
podendo ser esta a alternativa correta.
- A segunda alternativa diz:
&ldquo;Mariana e Eduarda estão
mentindo.&rdquo;. Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Eduarda
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diz que Mariana e Beatriz saíram
escondidas de casa. Se ambas estão
mentindo, nem Beatriz e nem Mariana
saíram escondidas de casa. Desta forma,
Beatriz estaria mentindo. E de fato
alternativa NÃO TRAZ impedimento à
Beatriz também estar mentindo, apenas
afirma que Mariana e Eduarda de fato
estão mentindo. Sendo esta a única
possível alternativa correta.
- A terceira alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana está mentindo.&rdquo;. Mariana
diz que Beatriz saiu escondida de casa.
Se esta afirmação for mentira, Beatriz
NÃO saiu escondida de casa. Sendo
assim, Eduarda também estaria mentindo.
Não podendo ser esta a alternativa
correta.
- A quarta alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana e Beatriz estão
mentindo.&rdquo;, Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Beatriz
diz que Mariana saiu escondida de casa.
Se ambas estão mentindo, nem Beatriz e
nem Mariana saíram escondidas de casa,
sendo assim, Eduarda também estaria
mentindo. Não podendo ser esta a
alternativa correta.
Está correta a questão
QUESTÃO 23: A questão traz em seu
enunciado a informação de que João é
interditado judicialmente e não informa
nada sobre João ter autorizado
previamente a doação. Sendo assim, com
as informações trazidas a única possível
resposta é a alternativa &ldquo;B&rdquo;
de que o médico não deve realizar o
procedimento. Está correta a questão.
QUESTÃO 26: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 30: QUESTÃO ANULADA
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2325
MARIAH GUIEIRO ALVES DOS REIS FERRAZ DE
ALMEIDA PRADO

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA I 8

Jaú, 17 de março de 2020

Prezada Banca Examinadora,

	Venho por meio desde documento solicitar revisão dos seguintes gabaritos das questões que
seguem:

Questão 26-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como respostas corretas a dos
candidatos que colocaram os itens "C" ou"D" como respostas , um vez que no caderno de questões
da prova de TODOS os candidatos que prestaram a prova de "Medico Otorrinolaringologista I "
houve a submissão de uma letra -item nas alternativas, confundindo-se alternativas “C” e “D”.
Neste caso, há de serem consideradas as respostas "c" ou "d" como corretas, ou anulada a questão.

Questão 30-
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando como resposta correta a letra
"B"(parcialmente verdadeira), uma vez que a assertiva : 
“O zumbido ou tinitus é um problema comum em pacientes geriátricos e costuma acompanhar a
disacusia e os distúrbios do equilíbrio. O barulho referido como um apito, grilos ou outros tipos de
sons, em intensidade variável, em alguns casos afeta de forma importante a qualidade de vida.
Distúrbios metabólicos, vasculares, medicações antiinflamatórias e especialmente a aspirina em
doses elevadas são causas de tinitus. A DTM (disfunção temporomandibular) gerada pelo uso de
próteses dentárias (dentaduras) ou aparelhos intraorais para ronco também pode ser uma causa do
zumbido(..)" 
está de acordo com o encontrado na literatura otorrinolaringológica. Porém, na assertiva que segue
esta afirmativa, em que se infere sobre o tratamento e propostas das próteses auditivas, é referido
que as proteses proporiam 
" AMPLIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA ou mascaramento do zumbido".
 Citando autores em artigos renomados como "Penteado SP, Bento RF. Designing of a digital
behind-the-ear hearing aid to meet the World Health Organization requirements.doi:
10.1177/1084713810380934 TRENDS AMPLIF June 2010 vol. 14 no. 2 64-72 " e " PENTEADO,
Silvio Pires et al. Adaptação à distância de próteses auditivas acústicas: a teleaudiologia aplicada na
melhoria da condução das Políticas Públicas no Brasil. Int. Arch. Otorhinolaryngol. [online]. 2012,
vol.16, n.3 [cited  2020-03-16], pp.371-381. Available from: . ISSN 1809-9777. 
https://doi.org/10.7162/S1809-97772012000300012"   tem-se que:
 "Todo portador de perda auditiva é um candidato ao uso de prótese auditiva acústica, um dispositivo
eletrônico de amplificação seletiva cujo objetivo é MINIMIZAR OS EFEITOS DA PRIVAÇÃO
AUDITIVA quando não for possível ou indicado o tratamento medicamentoso, tampouco o
procedimento cirúrgico . Uma prótese auditiva acústica, conhecida como aparelho de amplificação
sonora individual (AASI) atende até as perdas auditivas classificadas como severas(..)".
Neste sentido seria incorreto inferir que os aparelhos auditivos "AMPLIFICAM A PERDA AUDITIVA",
quando na realidade, a MINIMIZAM. 
Nota-se deste modo, uma assertiva parcialmente verdadeira( resposta B"), ou sugere-se anulação
da questão.

Questão 23- Solicito que a resposta da questão seja revista. Considerando-se as respostas "B" e "D"
como corretas, ou anulando-se a questão.

Nota-se que o caso clínico apresentado dá margem a mais de uma interpretação, gerando confusão
quanto ao fato de o questionamento da assertiva estar sendo feito em relação a um paciente maior
de idade, interditado antes de esclarecimentos e autorização para doação de órgaos ou após
interdição. 
Sendo assim, o médico poderia realizar o procedimento, caso o doador (João) já tivesse autorizado
a referida doação de órgãos em seus documentos, previamente à interdição. Neste caso, o médico
estaria de acordo com os artigos 73 e 74 do código de Ética Médica, e poderia realizar o

Página 18 de 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS TARDE

procedimento.
Caso contrário, não deveria realizar o procedimento, ainda que acordasse com o artigo 73 do codigo
de ética médica, prestando esclarecimentos quanto aos riscos da doação.

Questao 11- Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se a alternativa "D" como
correta.
Considerando-se que Mariana, Beatriz e Eduarda foram para uma festa e quando questionadas
disseram:
– Mariana disse que Beatriz saiu escondida de casa
– Beatriz disse que Mariana saiu escondida de casa.
– Eduarda disse que Mariana e Beatriz saíram escondidas
de casa.

e que nem Mariana nem Beatriz referiram sobre Eduarda ter saído escondida de casa, pode-se
presumir que Eduarda seria a única que estaria falando a verdade, ja que não foi mencionada nos
relatos de Mariana ou Beatriz.

Notando-se que Mariana fala  desfavoravelmente à Beatriz, e vice-versa, pode-se presumir que uma
das duas estaria faltando com a verdade; e com base nas alternativas, somente a alternativa "D"
poderia ser possível.

Sendo assim, há a concordância com o raciocínio proposto, de que Eduarda falara a verdade , e que
tanto Mariana quanto Beatriz apontavam uma para a outra com o intuito de acobertarem as suas
próprias ações ( ambas fugiram de casa para ir à festa).

Questao 8.
Solicito que a resposta da questão seja revista, considerando-se que as alternativas "B" e "D"
possam ser respostas corretas da questão.

Na alternativa "B" nao se conclui a frase sobre o substantivo próprio, faltando-se dados para inferir
que a sentença estaria se referindo a um substantivo comum .De qualquer maneira, estaria correto
defini-la como uma das respostas para a questao.

Porém, a questão D também pode ser considerada como resposta correta da questão , pois ainda
que seja correto afirmar que o substantivo abstrato seja aquele que designa ação,
estado ou qualidade" falta completar a sentença da assertiva com " abstraídos dos seres a que
pertencem (esperança, paz, tristeza etc.), conforme consta na definição de dicionários conceituados
como "MICHAELIS"(disponível acesso online em :http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OKaae). De
acordo com este, substantivo abstrato é definido como:  "aquele que designa ação, qualidade ou
estado, abstraídos dos seres a que pertencem (esperança, paz, tristeza etc.); abstrato, substantivo
imaginário."
Caso contrário, estar-se-ia fazendo melhor referência somente à definicão geral de "substantivo",
conforme consta no mesmo dicionário.
Neste sentido, ambas as alternativas " B " e D" estariam incompletas e, portanto, incorretas quanto
às definições precisas( e corretas quanto a serem definidas como respostas da questao 8).

Agradeço a atenção,

Mariah

DEFERIDO
PARCIALM

ENTE

QUESTÃO 08: A questão pedia que fosse
assinalada a alternativa incorreta
relacionada ao substantivo. A candidata
diz que as alternativas &ldquo;B&rdquo; e
&ldquo;D&rdquo; respondem à questão
(ou seja, estão incorretas). Vejamos, a
alternativa &ldquo;B&rdquo; diz: &ldquo;O
Substantivo próprio é aquele que designa
os seres de uma espécie que tem, para
todos os seres&rdquo;. De fato está
errada, uma vez que o substantivo próprio
NÃO designa todos os serem de uma
mesma espécie. Vejamos a alternativa
&ldquo;D&rdquo;, ela diz que: &ldquo;O
substantivo abstrato é aquele que designa
ação, estado ou qualidade, e não seres
fisicamente existentes.&rdquo; A
candidata diz que falta na alternativa o
complemento &ldquo;abstraídos dos
seres a que pertencem (esperança, paz,
tristeza etc.)&rdquo;, porém tal trecho é
trazido na questão como &ldquo;não
seres fisicamente existentes&rdquo;,
estando correta a questão.
QUESTÃO 11: A questão traz 3
afirmativas, sendo elas:
&ndash; Mariana disse que Beatriz saiu
escondida de casa
&ndash; Beatriz disse que Mariana saiu
escondida de casa.
&ndash; Eduarda disse que Mariana e
Beatriz saíram escondidas de casa.
Após, traz possíveis conclusões sobre as
alternativas solicitando a correta.
- A primeira alternativa diz:
&ldquo;Apenas Beatriz está
mentindo.&rdquo;. Beatriz diz que
Mariana saiu escondida de casa. Se esta
afirmação for mentira, Mariana NÃO saiu
escondida de casa. Sendo assim,
Eduarda também estaria mentindo. Não
podendo ser esta a alternativa correta.
- A segunda alternativa diz:
&ldquo;Mariana e Eduarda estão
mentindo.&rdquo;. Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Eduarda
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diz que Mariana e Beatriz saíram
escondidas de casa. Se ambas estão
mentindo, nem Beatriz e nem Mariana
saíram escondidas de casa. Desta forma,
Beatriz estaria mentindo. E de fato
alternativa NÃO TRAZ impedimento à
Beatriz também estar mentindo, apenas
afirma que Mariana e Eduarda de fato
estão mentindo. Sendo esta a única
possível alternativa correta.
- A terceira alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana está mentindo.&rdquo;. Mariana
diz que Beatriz saiu escondida de casa.
Se esta afirmação for mentira, Beatriz
NÃO saiu escondida de casa. Sendo
assim, Eduarda também estaria mentindo.
Não podendo ser esta a alternativa
correta.
- A quarta alternativa diz: &ldquo;Apenas
Mariana e Beatriz estão
mentindo.&rdquo;, Mariana diz que
Beatriz saiu escondida de casa e Beatriz
diz que Mariana saiu escondida de casa.
Se ambas estão mentindo, nem Beatriz e
nem Mariana saíram escondidas de casa,
sendo assim, Eduarda também estaria
mentindo. Não podendo ser esta a
alternativa correta.
Está correta a questão
QUESTÃO 23: A questão traz em seu
enunciado a informação de que João é
interditado judicialmente e não informa
nada sobre João ter autorizado
previamente a doação. Sendo assim, com
as informações trazidas a única possível
resposta é a alternativa &ldquo;B&rdquo;
de que o médico não deve realizar o
procedimento. Está correta a questão.
QUESTÃO 26: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 30: QUESTÃO ANULADA
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2335 ISABELA CONTI ABILE MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA I 15
Não apresentava alternativa correta. 
A resposta C, não poderia estar correta como aponta o gabarito pois a correta transformação na
placa nova seria EDG-5B53, opção não encontrada em nenhuma alternativa anterior. 

DEFERIDO QUESTAO ANULADA

2336 ISABELA CONTI ABILE MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA I 26

Na prova impressa não apresentava a letra C, alternativa apontada como gabarito da questão. 
segue como foi apresentada a seguinte questão na prova:
 26. É uma glândula salivar localizada sob as pregas
sublinguais com múltiplos ductos de secreção ao longo
das pregas sublinguais. Estamos falando da:
(A) Glândula parótida
(B) Glândula submandibular
(D) Glândulas salivares menores

DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

2357 DEISE DANIELE DOS SANTOS GAZIRO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 24

Boa tarde!
Gostaria de saber o porque que só a questão 24 - de conhecimentos específicos tinha até a
alternativa C, sendo que todas as do caderno eram até a D.
Acho que deveria estar igual as demais.

DEFERIDO QUESTAO ANULADA

2358 ANA PAULA DE OLIVEIRA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO I 24

Olá, gostaria de questionar o porque somente a questão 24 de conhecimentos específicos tinha até
a alternativa C, sendo que todas as outras questões tinham até a alternativa D.

Aguardo retorno.

DEFERIDO QUESTAO ANULADA
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