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Prezados Senhores. 
 
Recebemos dois questionamentos, no qual os candidatos alegavam que não foram respondidos recursos 
enviados de forma tempestiva, Estes foram enviados para análise e emitido os seguintes pareceres: 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 10, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. O presente recurso não 
apresenta argumentações suficientes para anular a questão ou mudar a alternativa de resposta. As 
argumentações afirmam o mesmo descrito na afirmativa I. 
 
A referida questão está de acordo com o edital proposto. As informações sobre prisma são fundamentais, 
inclusive para cálculos de área e volume. O conteúdo cobrado é pertinente.  
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 18, QUESTÃO Nº 20, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 27, 
QUESTÃO Nº 30 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 40, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 12, QUESTÃO Nº 21 E PROVA DE INFORMÁTICA Nº 16, QUESTÃO Nº 16. 
RECURSO DEFERIDO. A alternativa correta passa a ser a letra “C”.  
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 12, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. Na Alternativa [A], o fato da 
intranet ser acessada fora dela por terceiros ou clientes tornar-se uma extranet, não anula a possibilidade 
de que é possível acessar a Intranet e seus serviços pela Internet, mesmo estando fora dela. Se o 
administrador da intranet permitir que seu subordinado acesse todos os serviços da intranet fora dela, 
ele vai poder acessar a intranet de onde estiver, caso tenha acesso à internet.  
 
 
PROVA ESPECIFICA (FISIOTERAPEUTA) Nº 28, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Segunda consta no 
edital (Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do tronco; 
neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia), compete questões 
de neurofisiologia, por ser neurofisiologia deve-se preconizar as variabilidades que envolvem os 
mecanismos de neurotransmissão, assim como seus efeitos sobre o sistema nervoso central, sistema 



 

nervoso periférico (junção neuromuscular) e sistema nervoso autônomo. Vale salientar que é pertinente 
e necessária ao que confere a função da acetilcolina no mecanismo de ativação da contração muscular e 
suas particularidades. 
 
 
PROVA ESPECIFICA (FISIOTERAPEUTA) Nº 28, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Segundo 
KAPANDJI(2003), página 114 e (115 fig.3-62), em referência a posição decúbito supino, confirma a 
afirmativa CORRETA da letra D, como estabelecido no gabarito. 
 
 
PROVA ESPECIFICA (FISIOTERAPEUTA) Nº 28, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Segundo os autores 
mencionados abaixo, preconiza-se como critério para considerar aptidão para o desmame, não se realiza 
desmame de paciente com falência respiratória. 
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Serão atualizados, Gabarito Definitivo e Resultado Geral. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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