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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE - RJ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos, concorrentes ao cargo, 

FISIOTERAPEUTA que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE - RJ, 

CONFORME EDITAL 001/2018. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  
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DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 06 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A conjugação do verbo CUMPRIR tem que concordar com AGENTES FEDERAIS. 

 

A alternativa C está errada devido a palavra TEM que está grafada sem acento (^). 

Como ela se refere à PRESIDÊNCIA E OS DIVERSOS ÓRGÃOS, tem que estar 

obrigatoriamente acentuada (TÊM). 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 13 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

800 : 7 = 114 e resto (2), logo basta somar dois dias da semana ao sábado, ou seja, daqui 

a 800 dias será uma segunda-feira. ITEM a). 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 15 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Resolução: 

x – 2/5x – 2/5x.1/3 = 1 200 

x – 2/5x – 2x/15 = 1 200 
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15x – 6x – 2x = 18 000 

7x = 18 000, logo x = R$ 2 571,00.  

ITEM b). 

 
INDEFERIDO 

 

 

Questão 22 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 28 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 30 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A questão apresente como resposta ACIDOSE RESPIRATÓRIA, exatamente o que o 

candidato afirma em seu recurso. O fato de não constar ACIDOSE RESPIRATÓRIA 

PARCIALMENTE COMPENSADA não interfere na resposta, tendo em vista que a 

única alternativa que contém ACIDOSE RESPIRATÓRIA ser a tida como correta.  

 

INDEFERIDO 
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Questão 31 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 32 
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 36 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Os nervos espinhais são aqueles que fazem conexão com a medula espinhal e são 

responsáveis pela inervação do tronco, dos membros superiores e partes da cabeça. São 

ao todo 31 pares,33 se contados os dois pares de nervos coccígeos vestigiais, que 

correspondem aos 31 segmentos medulares existentes. São pois, 8 pares de nervos 

cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais,1 coccígeo. Cada nervo espinhal é formado 

pela união das raízes dorsal e ventral, as quais se ligam, respectivamente, aos sulcos 

lateral posterior e lateral anterior da medula através de filamentos radiculares. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 39 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

Questão 40 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 41 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A postura da qual a questão aborda é uma postura característica em pacientes com 

sequela de AVE e outras patologias. O nome da postura de que trata, não perde o seu 

sentido e nem o seu significado, e não leva a um significado diferente pelo fato de estar 

digitada de forma incompleta. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 43 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

A massagem prévia, antes de qualquer manejo do paciente, servirá para aumentar a 

mobilidade tecidual, evitando assim mais danos, não só em áreas adjacentes à 

queimadura, mas, sim na própria região lesada. (GUIRRO; GUIRRO, 2007). 

 

 

O exercício é essencial durante a cicatrização de lesões por dois 

motivos. Primeiro pelo fato de estimular a circulação e, portanto 

aumentar o fornecimento de oxigênio. Segundo, o exercício 

promove tensão no tecido, direcionando assim a reestruturação do 

colágeno [...] A tensão excessiva no tecido neoformado pode 

promover o rompimento das novas fibras ou até mesmo a sua 

proliferação em excesso (GUIRRO; GUIRRO, 2007). 

 

 

INDEFERIDO 
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Questão 46 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 49 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A questão traz um enunciado e, ao final, pede: “Assinale qual dos seguintes riscos 

listados, NÃO constitui um fator de riso de incapacidade de tipo biológico” 

 

A palavra RISCO foi escrita incorretamente “RISO”. Entretanto, para um profissional 

da área que teve o enunciado para fazê-lo entender o contexto da questão além do 

comando que foi dado: Assinale qual dos seguintes riscos ... 

 

Diante do exposto, fica evidente que a interpretação não foi comprometida pela 

ausência de uma letra na palavra RISCO. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 50 
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VI do Edital 

001/2018 que rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se 

constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 10 de outubro de 2018.    

 

   CONSULPAM 


