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NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO: ENFERMEIRO 

 
 

QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Renata de Cassia Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com as regras de concordância verbal, apenas a frase da alternativa A está correta, pois, 
quando o verbo “ser” expressa quantidade, ele concorda com o predicativo (suficiente). 
A frase da alternativa B (“Admite-se médicos e enfermeiros com experiência comprovada”) está incorreta, pois o sujeito 
composto “médicos e enfermeiros” leva o verbo para o plural: Admitem-se médicos e enfermeiros com experiência 
comprovada. 
A frase da alternativa C, “Faziam duas horas que se iniciaram os atendimentos médicos no posto de saúde”, está 
incorreta, pois o verbo “fazer”, quando expressa tempo decorrido, é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. 
“Fazia duas horas que se iniciaram...”. 
  

Por fim, a frase da alternativa D, “Por falta de verba, foram suspensas as experiências e os estudos que se planejava 
fazer”, está incorreta, pois o verbo “planejar” deve ir para o plural concordando com o sujeito composto “as experiências e 
os estudos”. 
  

Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 23  
CANDIDATO(S): Renata de Cassia Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme o Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa, do Ministério da Saúde, os 
principais fatores de risco para desenvolvimento do câncer cólon-retal são:  
• idade acima de 50 anos 
• história familiar de câncer de cólon e reto 
• história pessoal pregressa de câncer de ovário, endométrio ou mama 
• dieta com alto conteúdo de gordura, carne e baixo teor de cálcio 
• obstipação crônica 
• obesidade 
• tabagismo 
• sedentarismo 
Doenças inflamatórias do cólon como retocolite ulcerativa crônica, Doença de Crohn, algumas condições hereditárias 
(Polipose Adenomatosa Familiar – FAP) e Câncer Cólon-Retal Hereditário sem Polipose (HNPCC) também são fatores de 
risco. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf 
 
Portanto, conforme disposto em Manual do Ministério da Saúde, a alternativa que atende ao enunciado, já que não 
configura um dos fatores de risco para desenvolvimento do câncer cólon-retal, é a letra B (afrodescendência). 
 
Afrodescendência: “Que provém de uma família de origem africana.” Fonte: www.dicio.com.br 
Etnia: “Termo comumente usado para se referir à semelhança biológica, às pessoas que compartilham a mesma raça.” 
Fonte: www.dicio.com.br 
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QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Renata de Cassia Santos 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Após revisão, constatou-se duplicidade de respostas. A questão será anulada. 
 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Jaqueline Reis Lima de Oliveira, Poliana Biagioni Costa Ferreira 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de B para C. 
 

"Principais Parasitoses Humanas (doenças provocadas por parasitas) e agentes causadores: 
- Malária – também conhecida como impaludismo ou maleita (parasita causador: Plasmodium falciparum) 
- Esquistossomose (parasita causador: verme Schistosoma mansoni) 
- Cisticercose (parasita causador: verme Taenia solium) 
- Ancilostomose (parasita causador: verme Necator americanus)" 
Fonte: https://www.todabiologia.com/doencas/parasitose 
 

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

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2020. 


