PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
EDITAL DE EXTRATO DE RECURSOS Nº 07/2019
O Município de Nantes, representado pelo Prefeito Municipal Senhor Celso de
Souza, torna público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, O Edital
de Extrato de Recursos, referente aos recursos interpostos contra o Edital de
Divulgação de Gabaritos nº 06/2019.
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Justificativas
O setor de Provas e julgamento da
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve acolher
o recurso do candidato, conforme
abaixo:
Simple Past: sempre os verbos
vêm acompanhado do “ed” em
sua terminação, quando não
verbos
irregulares
e,
se
irregulares devem seguir as
normas para tal.
Presente Perfect: sempre é
formado pelo pronome pessoal +
verbo have ou has (he/she/it) + o
verbo principal no particípio do
passado.
Sendo assim, verbo está no
Simple Present e isso não é o
solicitado como resposta da
questão.
A questão está sendo anulada e
considerada correta a todos os
candidatos.
O setor de Provas e julgamento da
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve acolher
o recurso do candidato, conforme
abaixo:
Em português, utilizamos um
indicador após o número para
conseguirmos dizer que ele é
ordinal, por exemplo, 1º, 2º e 3º.
Já em inglês, os números ordinais
são representados por letras no
final. Os três primeiros números
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são os únicos diferentes do
restante.
Depois de third (3º), os números
ordinais
em
inglês
são
representados pela terminação –
th. Já para dezenas como em
twenty (20º), thirty (30º) e forty
(40º), os números ordinais sofrem
uma alteração na grafia da
palavra: eles perdem o –y e
acrescenta-se –ieth, porém para
números “quebrados” a partir do
20º, é só passar somente o
segundo número para ordinal,
sendo que na referida questão
não possui resposta correta.
A questão está sendo anulada e
considerada correta a todos os
candidatos.
O setor de Provas e julgamento da
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve acolher
o recurso do candidato, conforme
abaixo:
A
questão
possui
duas
alternativas corretas, sendo a
alternativa de letra “C e D”,
sendo assim, a banca anula a
questão e considera correta a
todos os candidatos.
O setor de Provas e julgamento da
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve não
acolher o recurso do candidato,
conforme abaixo:
A questão acima aborda o quadro
de uma gestante com “préeclâmpsia grave” justamente por
apresentar os sinais de iminência
de eclampsia (cefaleia, turvação
visual e dor epigástrica), uma
emergência obstétrica que deve
ser rapidamente tratada com
sulfato de magnésio, conforme
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consenso na literatura médica.
Considerando isso, a Banca
solicitou aos candidatos que
assinalassem
o
melhor
diagnóstico
e
conduta,
respectivamente. Sendo assim, a
única alternativa correta é a letra
(B), uma vez que contempla o
diagnóstico e a conduta correta
para o caso descrito, conforme
corroboram os fragmentos abaixo:
“Para
a
Comissão
de
Terminologia, clinicamente a préeclampsia é considerada grave
quando um ou mais dos seguintes
sinais ou sintomas está presente:
1) pressão arterial igual ou acima
de 160/110 mmHg, confirmada
em pelo menos duas tomadas,
com intervalo de seis horas; 2)
proteinúria de 5 g ou mais em
urina de 24 horas (3 ou 4+ em
teste de tira); 3) oligúria ou diurese
menor do que 400 ml por dia;
4)sintomatologia de iminência de
eclampsia, ou seja, cefaléia, dor
epigástrica e transtornos visuais;
5) cianose e edema pulmonar; A
estes
foram
acrescentados
outros, que também sugerem
gravidade da doença tais como: 6)
dor no hipocôndrio direito; 7)
trombocitopenia ou plaquetas
abaixo de 100.000/ mm3; 8)
anemia
hemolítica
microangiopática decorrente da
hemólise; 9)
icterícia
e/ou
elevação das enzimas hepáticas e
10) restrição do crescimento fetal.
(Kahhale et al, 2018)”. Artigo: Preeclampsia, escrito por Kahhale S,

Francisco RPV, Zugaib M.,
publicado em Rev Med (São
Paulo) - USP. 2018 mar.abr.;97(2):226-34. Disponível em
file:///D:/Users/SAUDE5/Downloa
ds/143203Texto%20do%20artigo-296457-210-20180614.pdf. “A droga de
escolha para prevenção da
eclampsia é o sulfato de
magnésio, único fármaco com
efeitos preventivos comprovados
em relação as convulsões
eclâmpticas. Ensaios clínicos
randomizados comprovam que o
sulfato de magnésio e superior a
hidantoina, ao diazepam e ao
placebo para prevenção da
eclampsia e das convulsões
recorrentes na eclampsia. O
tratamento com sulfato de
magnésio deve ser utilizado
durante o trabalho de parto,
previamente a cesariana ou
sempre
que
existirem
sinais/sintomas compatíveis com
iminência de eclâmpsia. O sulfato
de magnésio reduz em 57% o
risco de ocorrência de eclâmpsia
e diminui o risco (RR: 0,55) de
morte materna sem efeitos
deletérios
sobre
o
feto.
(FEBRASGO, 2017)”. Artigo:
Préeclâmpsia nos seus diversos
aspectos, Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia (FEBRASGO), São
Paulo, 2017. Disponível em:
https://www.febrasgo.org.br/medi
a/k2/attachments/12PRE_ECLAyMPSIA.pdf. Exposto
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isso, nego o recurso interposto
pela candidata. Resposta correta
para a questão: letra B.
O setor de Provas e julgamento da
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve não
acolher o recurso do candidato,
conforme abaixo:
A argumentação sobre o uso do
“porque” está correto, porém na
oração “As razões porque fui
embora são pessoais.”, está
escrita incorretamente. Nesta
oração a escrita correta seria: “As
razões por que fui embora são
pessoais.”, visto que este equivale
a “pelo qual, pela qual...” e o ‘por
que’ separado sempre pode
embutir a palavra ‘razão’ ou a
palavra ‘motivo’,
explica
qualquer
livro
de
língua
portuguesa. Falando sobre o novo
acordo ortográfico, nada é
mudado. Ficando da seguinte
forma:
POR QUE
a) em frases interrogativas diretas
ou indiretas:
“Por
que você
não
foi?”
(=pergunta direta)
“Gostaria de saber por que você
não foi.” (=pergunta indireta)
b) quando for substituível por POR
QUAL, PELO QUAL, PELA
QUAL, PELOS QUAIS, PELAS
QUAIS:
“Só eu sei as esquinas por
que passei.” (=pelas quais)
“É um drama por que muitos
estão passando.” (=pelo qual)
“Desconheço
as
razões por
que ela não veio.” (=pelas quais)
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c) quando houver a palavra
MOTIVO antes, depois ou
subentendida:
“Desconheço os motivos por
que a viagem foi adiada.” (=pelos
quais)
“Não sei por que motivo ele não
veio.” (=por qual)
“Não sei por que ele não veio.”
(=por que motivo – por qual
motivo).
Resposta Correta é a mesma do
gabarito, alternativa A.
O setor de Provas e julgamento da
Deferido
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve acolher
o recurso do candidato, conforme
abaixo: A questão apresentava
como resposta a alternativa de
letra “D”, quando o correto é a
Alternativa “C”. A obra de Mona
Lisa, foi pintada pelo artista
Leonardo da Vinci.
O setor de Provas e julgamento da Deferido
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve acolher
o recurso do candidato, conforme
abaixo: O Edital de Gabaritos
apresentava como alternativa
correta a letra B, quando o correto
é a alternativa de letra “C” Católica.
O setor de Provas e julgamento da Deferido
Tavares e Silva Concursos
Públicos Ltda ME, resolve acolher
o recurso do candidato, conforme
abaixo: O Edital de Gabaritos
apresentava
como
resposta
correta a alternativa de letra B,
quando o correto é a alternativa
de letra “A”, Pedra Sabão.

Nantes/SP, 24 de setembro de 2019.

Celso de Souza
Prefeito Municipal de Nantes/SP.

