PREFEITURA DE MENDONÇA
CONCURSO PÚBLICO Nº001/2014
RESPOSTAS DE RECURSOS

CARGO: Farmacêutico
Candidato: Letícia Locatti Oporini
Questão: 30
Resultado: Indeferido
Resposta:
Formas Farmacêuticas: Existem várias apresentações de fármacos no comércio
brasileiro. Comprimidos, capsulas, drágeas, soluções, xaropes, suspenções, óvulos,
pellets, pomadas, xampus, cremes, géis, supositórios, inaladores, aerossóis, colírios e
soluções otológicas, são alguns exemplos dessas apresentações. Via de regra as
formulações líquidas são mais rapidamente absorvidas no que comparado às solidas, pois
estas não necessitam passar por uma dissolução para que haja a liberação do fármaco,
diferente das outras apresentações sólidas, mas não podemos esquecer que existem
vários outros fatores determinantes para a absorção do fármaco. “Fonte que embasa a
argumentação do elaborador:http://farmacologiaclinica.com.br/”.

Levando em consideração os esclarecimentos acima, o gabarito será retificado,
passando a ser considerado correta a alternativa “B”, e não a letra “c” como solicitado pela
candidata.
CARGO: Enfermeira
Candidato: Bruna Souza Silva
Questão: 03
Resultado: Indeferido
Resposta: Conforme destacado a baixo a diferença entre as alternativas B e C:
O(s) objeto(s) indireto(s) pleonástico(s) está corretamente grifado em:
a) “Que me importa a mim o destino de uma mulher tísica...?”
b) “Que me importa a mim o destino de uma mulher tísica...?”
c) “Que me importa a mim o destino de uma mulher tísica...?”
d) “Que me importa a mim o destino de uma mulher tísica...?”
e) “Que me importa a mim o destino de uma mulher tísica...?”
Não foram fornecidos argumentos, fontes que embasam o exposto pela candidata, e
analisando a questão a banca decide pelo indeferimento do recurso, pois o conteudo das
alternativas “ b e c “ são distintos.
CARGO: Enfermeira
Candidato: Bruna Souza Silva
Questão: 29
Resultado: Deferido
Resposta: A candidata tem razão na sua argumentação, suas fontes são validas, portanto
a banca decide pela anulação da questão.
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CARGO: Enfermeira Padrão
CANDIDATO: Bruna Souza Silva
QUESTÃO: 25
RESULTADO: Deferido
RESPOSTA: Embora a notícia utilizada como base para a elaboração da questão traga a
informação de que 2 (duas) crianças estavam no voo MH370 da Malasya Airlines, algumas
outras fontes trazem a informação de que haviam 5 (cinco) crianças, inclusive, a Folha de
S. Paulo, lançou um "erramos", retificando esta informação. Tendo em vista as
discrepâncias das notícias veiculadas na mídia, a primeira afirmativa da questão pode ser
considerada tanto falsa, quanto verdadeira, induzindo o candidato ao erro.
Sendo assim, para que não haja prejuízo aos certamistas a questão deverá ser anulada.
CARGO: Farmacêutico
Candidato: Letícia Locatti Oporini
Questão: 06
Resultado: Indeferido
Resposta: Questão 2) Leia:
I-“Rápidos e ferozes eram o gesto e os meneios destes servos sem paciência.”
II-“O céu e as casas ficariam assombrados.”
III-“Estavam molhadas as cortinas e os tapetes.”
Agora, assinale a alternativa certa quanto à concordância nominal:
a) Apenas I está incorreta.
b) Apenas II está incorreta.
c) Apenas III está incorreta.
d) I, II e III estão corretas.
e) I, II e III estão incorretas.
A resposta correta da questão número seis é a letra “d”, pois:
Quando o sujeito é composto e constituído por substantivos do mesmo gênero, o
predicativo deve concordar no plural e no gênero deles:
I-“Rápidos e ferozes eram o gesto e os meneios destes servos sem paciência.”
Sendo o sujeito composto e constituído por substantivos de gêneros diversos, o predicativo
concordará no masculino plural:
II-“O céu e as casas ficariam assombrados.”
Menos comum é a concordância com o substantivo mais próximo, o que só é possível
quando o predicativo se antecipa ao sujeito:
III-“Estavam molhadas as cortinas e os tapetes.”
Logo, todas as três opções estão corretas, portanto o recurso está indeferido
Fernandópolis, 25 de abril de 2014

2

