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RETIFICAÇÃO NO GABARITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA/SP – CONCURSO PÚBLICO 01/2018

A Prefeitura do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, considerando o Gabarito Preliminar publicado na data de 09.12.2018, torna público a
retificação do mesmo e as justificativas para tanto, de acordo com o seguinte:

1. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1.

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva.

1.2.

O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade
de questões eventualmente anuladas.

1.3.

As questões anuladas não serão consideradas como acertos e pontuação para todos os candidatos.
1.3.1. A pontuação das questões anuladas será distribuída proporcionalmente entre as demais
questões válidas da Prova Objetiva, sendo este o único critério válido para o caso de
questões anuladas.

1.4.

A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico da Folha de Respostas
do candidato que calculará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos,
de acordo com a quantidade de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato

1.5.

Para todos os empregos a Prova Objetiva será de caráter habilitatório e classificatório, exceto para
os empregos Médicos (todas as especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter
classificatório.

1.6.

Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou superior
a 50 (cinquenta).

2. DAS RETIFICAÇÕES NO GABARITO
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Questão 27 (Alteração de alternativa correta de “B” para “A”) – De acordo com a RDC n° 44, DE
17 de Agosto de 2009, da Anvisa, Farmacopeia Brasileira e também conforme consta das
embalagens de medicamentos, a temperatura em que os mesmos devem ser armazenados aceitam
uma variação no intervalo entre 15 e 30ºC, ou seja, temperatura que corresponde a alternativa "A".
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ENGENHEIRO CIVIL
Questão 38 (Anulada) – Existem ao menos duas alternativas corretas, ambas diferentes da
apontada no gabarito preliminar. Referência:
http://www.florestal.gov.br/documentos/informacoes-florestais/laboratorio-de-produtosflorestais/publicacoes-lpf/2655-a-degradacao-da-madeira/file
Item 2.4.2 Fungos.
Conclusão : Considera-se madeira resistente a fungos aquela que possui teor de umidade inferior a
20%. Há duas alternativas com percentual inferior à este, motivo pelo qual a questão foi anulada.
ESCRITURÁRIO
Questão 39 (Alteração de alternativa correta de “A” para “E”) – O Imposto sobre a Transmissão
de Bens Imóveis não é da competência do Estado, mas, sim, dos Municípios. Por outro lado, o ISTC,
equivalente ao ICMS, é de competência do Estado, nos termos do art. 155, II da Constituição
Federal.
FARMACÊUTICO
Questão 33 (Anulada) – A questão apresentou falha quanto a nomenclatura do medicamento o
que inviabilizou a possibilidade de se apontar qualquer alternativa como correta. Informações não
localizadas nos principais compêndios como DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas) ou
nas listas de medicamentos referência e similares e respectivos da ANVISA, nem mesmo em sites
de pesquisas científicas químicas como PubChem se encontra evidências do medicamento.
Questão 35 (Anulada) – A questão apresentou falha quanto a nomenclatura do sal, inviabilizando
a possibilidade de se apontar qualquer alternativa como correta. Está descrito como "proprionato
de cloticasina" ao invés de "propionato de cloticasona".
MÉDICO GINECOLOGISTA – MENSALISTA E PLANTONISTA
Questão 40 (Alteração de alternativa correta de “B” para “C”) – A histeroscopia é um
procedimento que permite a visualização do útero por dentro, a chamada cavidade endometrial,
ou seja, a visualização da cavidade uterina através da endoscopia. A histeroscopia diagnóstica é um
exame realizado para observar a cavidade uterina, o canal cervical e a vagina. No caso em tela, foi
constatado, através de ultrassonografia, não haver anormalidades, de modo que a histeroscopia
não se faz necessária num primeiro momento, podendo ser ministrado hormônios (estrogênios).
Isto posto, a alternativa correta é a letra "C".
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I
Questão 22 (Anulada) – A questão apresenta falhas de redação, implicando em prejuízo para sua
adequada compreensão e impossibilitando o candidato de respondê-la, vez que nenhuma das siglas
corresponde aos pontos cardeais mencionados, inexistindo resposta que possa ser considerada
correta.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Questão 24 (Anulada) – A alternativa indicada como correta no gabarito é idêntica a outra
alternativa, havendo, portanto, duas alternativas corretas. O Edital prevê a possibilidade de apenas
uma alternativa correta, motivo pelo qual a questão foi anulada.
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Questão 31 (Alteração de alternativa correta de “D” para “C”) – Ao se praticar atividade física
intensa e longa, no caso o treinamento de resistência, tem-se a diminuição das reservas de gordura
e de glicogênio, conforme expõe, por exemplo, Janet Walberg-Rankin em seu texto "Metabolismo
Lipídico Durante o Exercício": "Com treinamento de resistência, os atletas aumentam
significativamente a capacidade de oxidação das gorduras, assim, o organismo permanece ativo
por um período mais longo, antes de se instalar a exaustão, devido à depressão do glicogênio."
Desse modo, alterou-se a alternativa correta de "D" para "C".
Questão 34 (Alteração de alternativa correta de “B” para “D”) – O principal objetivo do
aquecimento é preparar o organismo para o esporte, seja em treinamento, na competição ou no
lazer. Ele visa obter o estado físico ideal, a preparação para os movimentos e, principalmente,
prevenir lesões. Os principais objetivos fisiológicos do aquecimento são: obter um aumento da
temperatura corporal, da temperatura da musculatura e preparação do sistema cardiovascular e
pulmonar para a atividade e o desempenho. Isto é, preparar os sistemas musculoesquelético e
cardiorrespiratório. Segundo Oliveira, et al (2002) o aquecimento tem como principais efeitos
fisiológicos: promover o aumento da temperatura corporal, proporcionando um maior relaxamento
do tecido colágeno, que é o principal componente do tecido conectivo muscular, diminuindo assim
os riscos de lesão; diminuir as concentrações de lactato sanguíneo e aumentar o fluxo sanguíneo
local, afim de oxigenar os músculos e também remover mais rápido os elementos catabólicos
formados pelo metabolismo celular. Assim sendo, a alternativa que se enquadra como correta, em
verdade, é a opção "(D) muscular, circulatória e cardíaca". Todas as demais alternativas poderiam
ser eliminadas pelo método de exclusão. Isto porque todas as demais alternativas possuem os
termos "emocional" e "psicológica", os quais não se enquadram quanto ao aquecimento.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI
Questão 23 (Anulada) – Estimular no aluno o espírito de competição (item II) não é um dos
objetivos dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil, mas sim a cooperação entre as crianças e a
interação social, dentre outros. As demais assertivas (I, III e IV) estão corretas, contudo, não há
alternativa que as contemple, motivo pelo qual a questão foi anulada.
Questão 31 (Alteração de alternativa correta de “C” para “E”) – A alternativa correta não é a letra
"C" e sim a letra "E", pois que é um direito, por óbvio, dos bebês não serem esquecidos em qualquer
lugar que seja. Nesse sentido, todas as assertivas apresentadas estão corretas.
PSICOPEDAGOGO
Questão 26 (Alteração de alternativa correta de “A” para “D”) – A alternativa "D" é a opção
correta, pois abrange os itens I, III e IV. De fato, de acordo com Kamil (pág. 26), para que a criança
adquira conhecimento social, é indispensável a interferência de outras pessoas.
VETERINÁRIO
Questão 39 (Alteração de alternativa correta de “C” para “D”) – a alternativa "D" é a opção correta,
senão vejamos: Entende-se por risco relativo (RR) a relação da probabilidade de um determinado
evento ocorrer no grupo exposto contra o grupo de controle (não exposto). Na Epidemiologia,
significa o risco de se desenvolver uma doença em caso de exposição. Por outro lado, o risco
atribuível pode ser caracterizado como uma "diferença entre riscos". GUILAM (1996) observa o
seguinte: "Suponhamos duas populações, uma exposta e uma não exposta, e que o risco de uma
doença é maior entre os expostos. O nível de risco nos não expostos pode ser visto como risco de
fundo (background risk), um risco que é compartilhado por ambos os grupos. Se quisermos saber
quanto do risco total nos expostos pode ser realmente atribuível à exposição propriamente dita,
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devemos tomar o risco total nos expostos e subtrair o risco nos não expostos (risco de fundo)".
Continua a autora: "De forma similar, pode ser avaliado o impacto que uma exposição específica
pode ter na população, com respeito a um evento particular. Por exemplo, a taxa de mortalidade
por câncer de pulmão para não fumantes (0.07) pode ser subtraída da taxa de mortalidade por
câncer de pulmão para não fumantes (0.65); o resultado obtido pode ser chamado de "risco
atribuível" ao câncer de pulmão relacionado ao hábito de fumar. Se esta estimativa for aplicada a
outra população, sua frequência de exposição deve ser semelhante à primeira. O conceito de risco
atribuível populacional é útil na medida em que ele estima o quanto a incidência de uma doença
particular pode ser reduzida se uma expressão específica for removida". Para finalizar, o risco
atribuível tem o escopo de responder a seguinte questão: quanto de risco da doença, em indivíduos
expostos, pode ser atribuído à exposição? Quanto de risco da doença, em indivíduos expostos,
podemos esperar de eliminar se pudermos diminuir ou eliminar a exposição? O risco atribuível é,
assim, uma medida do benefício potencial de uma medida preventiva. Ante o exposto, a alternativa
correta é a opção “D”.

Nova Odessa, 26 de Dezembro de 2018.

Benjamim Bill Vieira de Souza
Prefeito
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