
 

 
 
 

Cuiabá/MT, 24 de Junho de 2016. 
 

À  
Comissão de Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 001/2016) 
Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT. 
  

Referente: Parecer sobre Recursos – Gabarito Oficial.  
 
Prezados Senhores.  
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de 

candidatos quanto à divulgação do Resultado Parcial, referente ao Concurso Público desta 
Prefeitura. 
 

 

VIGIA – QUESTÃO 05 (PORTUGUÊS) 

[QUESTÃO 05] Que palavra abaixo está escrita de maneira INCORRETA? 
[A] Brasília 
[B] Família. 
[C] Medálha. 
[D] Sandálhia. 
 
Argumentação do Candidato: Solicito recurso referente à questão nº. 05, do Processo Seletivo 
Simplificado - Edital nº. 001/2016, que pede a palavra escrita de maneira incorreta. Conforme 
o gabarito disponibilizado, a resposta da questão é a letra D (sandálhia). No entanto, a letra C 
(medálha) também está escrita incorretamente, visto que a palavra MEDALHA não possui 
acento, como foi exposta na questão. 
 
DEFERIDO – ANULADA: A argumentação está correta, as alternativas “C” e “D” podem ser 
assinaladas como resposta para a questão. 
 
 

MÉDICO – QUESTÃO 09 (MATEMÁTICA) 

[QUESTÃO 09] Ache a qual expoente x se deve elevar o número 5 para obter 1/15625 e assinale 
a resposta CORRETA: 
[A] Não existe solução 
[B] log5 1/15625 = 1/6 
[C] log5 1/15625 = 6 
[D] log5 1/15625 = -6 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Argumentação do Candidato: log5 com expoente x=6 implica dizer: 5x5x5x5x5x5 = 15625 
portanto log5 15625 = 6 ; log 5 1/15625= 1/6; logo a resposta correta para essa questão 
deveria ser a letra B , e não a letra D, solicito alteração do gabarito D para gabarito B. 

        
 

     
 

    

    
 

  
                                 

vamos inverter o numerador e denominador utilizando expoente negativo 
       

Então x = -6 alternativa D 
 
 
INDEFERIDO: O Gabarito divulgado está correto, mantem-se alternativa divulgada n Gabarito 
Oficial a letra “D”. 
 
 

MÉDICO – QUESTÃO 09 (MATEMÁTICA) 

[QUESTÃO 10] Ao interpolarmos cinco meios geométricos entre 2 e 1.458 de quanto será a 
razão? 
[A] 3. 
[B] 5. 
[C] 7. 
[D] 6. 
  
Argumentação do Candidato: Pede-se para a razão de uma PG, ao interpolarmos 5 meios 
geométricos entre 1.458 e 2. Veja que se trata de uma PG de 7 termos, pois já temos o 
primeiro termo (1.458) e temos o último termo (2) e ainda vamos interpolar mais 5 meios 
geométricos. Logo 2+5 = 7 termos. Observe que a razão (q) será encontrada pela fórmula do 
termo geral, que é dada por: an = a1*q^(n-1), em que "an" é o termo geral (no caso vai ser o 
último termo = 2), "a1" é o 1º termo (no caso vai ser = 1.458), "q" é a razão (que vamos ainda 
encontrar) e "n" é o número de termos (já vimos que a PG tem 7 termos). Assim, fazendo as 
devidas substituições na fórmula acima, temos: 
2 = 1.458*q^(7-1) 
2 = 1.458*q^(6), ou, invertendo: 
1.458*q^(6) = 2 
q^(6) = 2/1.458 -----dividindo numerador e denominador por 2, ficamos apenas com: 
q^(6) = 1/729 
......6______ 
q = V(1/729) -----raiz índice 6 de 1/729. 
Veja que raiz sexta de 1/729 = 1/3, 
pois: (1/3*1/3*1/3*1/3*1/3*1/3 = 1/729). 
Assim: q = 1/3 
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Progressão geométrica 
 
an = a1.qn-1                            n = 7 ; a1 = 2 e a7 = 1458. 
a

7= a1.q7-1 

1458 = 2.q6 
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Então 3 alternativa A 
 
INDEFERIDO: O Gabarito divulgado está correto, mantem-se alternativa divulgada no Gabarito 
Oficial a letra “A”. 
 
 

MÉDICO – QUESTÃO 17 (ESPECÍFICA) 

[QUESTÃO 17] Qual a causa mais frequente de insuficiência cardíaca direita? 
[A] Cardiopatias congênitas. 
[B] Cor pulmonale. 
[C] Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. 
[D] Valvulopatia mitral. 
 
Argumentações dos Candidatos: Insuficiência Cardíaca direita: A insuficiência cardíaca direita 
(ICD) se apresenta em decorrência de falência crônica da função ventricular direita. Como o 
ventrículo direito funciona principalmente na forma de capacitância estes fenômenos 
ocorrem de forma lenta e gradual. Surgem Sinais e sintomas de pressões elevadas e de 
congestão nas veias e capilares sistêmicos. Na insuficiência cardíaca direita, a falha reside no 
ventrículo direito, que não consegue bombear todo o seu conteúdo até à circulação 
pulmonar. Como resultado, o sangue acumula-se na aurícula direita, acumulando-se na rede 
venosa que deságua nesta através das veias cavas, com a consequente aglomeração dos 
diversos órgãos e tecidos. PORTANTO NÃO É POSSÍVEL QUE A CAUSA MAIS FREQUENTE DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA DIREITA SEJA A LETRA C, POIS ESSA ALTERNATIVA SE REFERE AO 
VENTRÍCULO ESQUERDO E NÃO AO DIREITO, SOLICITO A ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA 
LETRA A, CARDIOPATIAS CONGENITAS, QUE SÃO AS PRINCIPAIS CAUSADORAS DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA DIREITA. A falha no funcionamento da parte direita do coração 
caracteriza-se pela acumulação de sangue no território venoso periférico, já que o ventrículo 
direito não é capaz de expulsar para a circulação pulmonar todo o sangue que lhe chega da 
aurícula direita através das veias cavas. Esta congestão venosa provoca a passagem de líquido 
do interior dos vasos para o tecido adjacente, o que se conhece como edema.  
 
 
 



 

 
 
 
De início, o líquido acumula-se no tecido celular subcutâneo de maneira difusa, sem que seja 
observável à vista desarmada, apesar de se manifestar um aumento do peso corporal, por 
vezes vários quilos em poucos dias. Por fim, a acumulação de líquido torna-se evidente, 
devido ao inchaço de algumas partes do corpo, sobretudo nas zonas de declive, graças ao 
efeito da gravidade. Caso permaneça muito tempo de pé, as zonas com maior propensão 
para incharem são os pés e os tornozelos, enquanto que se permanecer na cama de cabeça 
para cima durante muito tempo, o edema costuma ser mais evidente na parte inferior das 
costas. No entanto, à medida que a situação se agrava, os edemas estendem-se, sendo muito 
comum, por exemplo, o aparecimento de congestão hepática, com o considerável aumento 
do tamanho do fígado. Nos casos mais graves, pode-se produzir uma acumulação de líquido 
na cavidade peritoneal, a ascite, devido ao qual o abdómen se torna proeminente. Por outro 
lado, dado que a quantidade de sangue que chega à rede arterial diminui, é natural que ao 
mesmo tempo se assista à redução de produção de urina, ou oligúria, o que vem complicar 
ainda mais a situação, já que o rim, desta forma, retém líquido e sais (sódio), favorecendo o 
desenvolvimento dos edemas. Caso a situação não melhore, após a eliminação do factor 
causador ou através do tratamento, esta pode agravar-se a ponto de afectar a irrigação 
sanguínea de todos os tecidos, originando várias complicações que podem, inclusivamente, 
provocar a morte do paciente. PORTANTO A LETRA C É IMPOSSÍVEL DE SER A RESPOSTA 
CORRETA POIS SE REFERE AO VENTRICULO ESQUERDO E NÃO O DIREITO, SOLICITO TROCA DE 
GABARITO PARA LETRA A) CARDIOPATIAS CONGENITAS, QUE SÃO AS PRINCIPAIS 
CAUSADORAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA DIREITA. 
 
DEFERIDO – Alterada de “C” para “A”. A argumentação está correta, o Gabarito Oficial deve 
ser modificado de “C” para “A”. 
 
Nota: As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, 
coincidentes prova de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo 
objeto de recurso nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade 
do Concurso Público, quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
 
 

EXATA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 
WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS 

Administrador/Contador/Consultor  
CRA/MT: 4.209 – CRA/MG: 48.168-S 

 
 


