30/05/2019

Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Código do recurso: 1138 | Solicitado em: 20/05/2019 -11:59

Recurso:
Na pergunta pede o (EXCETO), porém na resposta do gabarito mostra o verdadeiro objetivo da pergunta.
PERGUNTA: SÃO OBJETIVOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, EXCETO:
RESPOSTA CORRETA É LETRA (a) E O GABARITO MOSTRA COMO CERTA A LETRA (b).

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:25

O gabarito foi retificado.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/60/relatorios/inscricoes/recursos/html/

1/13

30/05/2019

Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Código do recurso: 1139 | Solicitado em: 20/05/2019 -12:06

Recurso:
Na questão 27 a pergunta é : SÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EXCETO:
A resposta correta é letra (d) e o gabarito mostra letra (b).
Serviços de Proteção Social de Média Complexidade: realizados por equipes especializadas que atuam junto às famílias, cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não foram
rompidos. O objetivo é contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
Serviço Especializado em Abordagem Social
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti
Programa Liberdade Cidadã
Serviços de Proteção Social de Alta Complexidade: proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados,
por meio de serviços que garantam moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, e necessitam
ser retirados de seu núcleo familiar e/ou, comunitário.
Acolhimento Institucional para: crianças, adolescentes, jovens, famílias, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência e pessoas idosas.

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:25

O gabarito foi retificado.
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30/05/2019

Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Código do recurso: 1141 | Solicitado em: 20/05/2019 -12:41

Recurso:
Sobre i Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, considere: ... Está(ão) correto(s):
A alternativa (I) está correta conforme o artigo 5 do ECA
"Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais."
A alternativa (II) está erra de acordo com o artigo 19 do ECA "Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. "
A alternativa (III) está correta conforme artigo 17 do ECA " Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais."
Então considerando o ECA as questões corretas são I e III, letra (B), e no gabarito apresenta a alternativa II apenas como correta. Porém é a única que está incorreta.

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:27

O gabarito foi retificado.
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Código do recurso: 1140 | Solicitado em: 20/05/2019 -12:20

Recurso:
Na questão 30 fica dúvida quanto a resposta, pois no decreto n º 7053, as diretrizes da política nacional para inclusão da população em situação de rua, Todas as alternativas estão corretas.E no
gabarito está correta apenas a letra (c).

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:26

No gabarito retificado a resposta correta é a letra D.
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1142 | Solicitado em: 21/05/2019 -07:22

Recurso:
ola , bom o conselho de transito, estadual ou municipal,
ex; a JARI, eles julgan os recursos interpostos pelo infratores , ex: eles julgam as infrações.
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE.
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;
II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;
III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;
V - julgar os recursos interpostos contra decisões,cometida por infratores.
Portanto a minha resposta a ( B ) , esta correta tbm.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 26

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:29

O gabarito foi retificado e a resposta correta é a letra A.
Conforme artigos 14 e 17 do Código de Trânsito Brasileiro, segue justificativa para o gabarito da questão:
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.
V - julgar os recursos interpostos contra decisões: a) das JARI
Art. 17. Compete às JARI:
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
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30/05/2019

Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1143 | Solicitado em: 21/05/2019 -07:44

Recurso:
Ola , a minha resposta ( c ) esta correta como a (b)
verificando o CTB CODIDO DE TRANSITO BRASILEIRO .
O condutor do veículo, tempo e distância necessários para cada uma delas, a fim de evitar acidentes.
A distância entre seu veículo e o que segue a sua frente, de forma que você possa parar, mesmo em uma emergência, sem colidir com a traseira do outro veiculo. Também é conhecida como
distância de segurança.
Aquela em que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento que pisa no freio.
Aquela em que o veículo percorre a partir do momento que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo.
Portanto ambas estao corretas C e B.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:30

O gabarito foi retificadoe a resposta correta é a letra C.
Conforme publicação do Detran de Pernambuco, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
O condutor defensivo deve conhecer os tipos de paradas do veículo, tempo e distância necessários para cada uma delas a fim de evitar acidentes.
Distância de Seguimento: é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro.
Distância de reação: é aquela que seu veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio.
Distância de frenagem: é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo.
Distância de parada total: é aquela que o seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via.
Distância de Reação + Distância de Frenagem = Distância de Parada Total.
http://www.asserfesa.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Cartilha_DETRAN_Direcao_Defensiva.pdf
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1144 | Solicitado em: 21/05/2019 -08:14

Recurso:
OLA a pergunta 27 esta referindo aos acidentes que ocorrem em situações adversas, contrarias , ao desejo ou esperado . ex: em situação de chuva , o perigo de acontecer algum acidente
,independente da rua ,avenida. aumenta e muito as condições adversas de trafego. a resposta (A) E (B) ESTÃO CORRETAS ,pois o condutor do veiculo, ao adentar em um veiculo para conduzir , o
mesmo ele tem que saber, que poderá encontrar muitas situações nas vias aonde for conduzir seu veiculo, e dever do condutor , saber das leis, e de situações adversas, uma pessoa, habilitada
corretamente em uma auto escola
tem o direito e dever de sair em condições de obedecer as leis e ficar entanto em situações do tempo e trafego.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -1

O gabarito foi retificado e a resposta é a Letra B conforme divulgado.
Conforme publicação do SEST - Serviço Social do Transporte, juntamente com o SENAT- Serviço Nacional de Aprendizagem do Transportes, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão
A alternativa “A” refere-se a condição adversa de tempo.
4.2 Condições adversas de tempo (clima)
A ocorrência de chuva, granizo, vento forte, neblina etc. afetam a percepção e o controle do veículo. Grande parte dos acidentes automobilísticos ocorre em dias chuvosos. Isso acontece porque com a
chuva a pista fica escorregadia. Ao dirigir com pista molhada ou em dias chuvosos, independentemente da quantidade de água na pista, diminua a velocidade, aumente a distância de outros veículos e n
utilize o freio bruscamente.
4.4 Condições adversas de tráfego
As condições de tráfego envolvem os demais usuários da via. O motorista precisa conhecer bem as leis de trânsito contidas no CTB, respeitando os demais usuários e suas preferências na circulação. O
condutor deve estar atento aos congestionamentos ou trânsito lento resultantes do excesso de veículos e ao trânsito rápido, pois muitos motoristas ignoram a distância de segurança. Ocorrendo alguma
adversidade, não conseguem parar o veículo a tempo, provocando colisões ou mesmo “engavetamentos”.
http://cmsintranet.sestsenat.org.br/Arquivos%20Intranet/CODESP/Cursos%20Livres/Formação%20para%20Novos%20Motoristas%20em%20Transporte%20de%20Passageiros/Módulo%20Básico/CC2%
%20Direção%20defensiva.pdf
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1145 | Solicitado em: 21/05/2019 -08:35

Recurso:
Ola a PERGUNTA 13, pede que componente do MOTOR ,de um a automóvel armazena energia cinética . portanto , como a pergunta pede , que componente do motor , a minha resposta (c) esta
correta , pois a Arvore de manivela , tambem conhecida como virabrequim armazena energia cinética. Ambos fazem parte do motor , e armazenam energia cinetica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:33

O componente do motor que armazena energia cinética é o Volante do Motor e não o virabrequim. O Virabrequim é responsável por transmitir a energia dos pistões para o volante.
Conforme material didático, publicação link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
O volante do motor, descreve três funções: armazena energia cinética, para que os pistões realizem os tempos “mortos”: admissão, compressão e escapamento, pois somente o
terceiro tempo, expansão é o tempo útil, gerador de energia. Outra função é a coroa dentada na sua periferia, onde o motor de partida engrena, todas as vezes que ligamos o motor, para
funcioná-lo.
https://s3.amazonaws.com/mestre-portal/news/home/Material_Apoio_Novo/mec/73/mecanica_total.pdf
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1146 | Solicitado em: 21/05/2019 -09:12

Recurso:
OLA, a pergunta 15 são crimes de transito no código de transito brasileiro. todas estão corretas .
A fraude processual é um crime previsto no artigo 347 do Código Penal do Brasil. Consiste em ... "inovar, artificiosamente, na pendência de processo ,por aqueles que conduzir veículos automotores
na utilização das vias.
Crime de trânsito capitulado no artigo 312 pode ser denominado de “fraude processual no trânsito”, adaptando-se o “nomen juris” do artigo 347 do Código Penal, que é “fraude processual” (“Inovar
artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de ...
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:35

A resposta correta é a divulgada no gabarito retificado.
Conforme links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, desobedecer às ordens do agente de trânsito, não é um crime de trânsito, e sim uma infração de trânsito, penalizada com multa:
Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
A diferença entre as infrações de trânsito e aos crimes de trânsito dizem respeito à área do direito em que estão compreendidas. Assim como, às penalidades que podem incidir por uma ou outra.
Por exemplo, as infrações de trânsito tramitam no âmbito administrativo. Por óbvio, que os processos são também administrativos, abertos no DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito). Seu
julgamento é feito por uma comissão composta por pessoas de diversas competências.
uas penalidades possíveis são multas, suspensão e cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apreensão do veículo, por exemplo.
Já os crimes de trânsito, também considerados como infrações penais. Estes implicam na abertura de um processo judicial criminal. Processo este, que será julgado por um juiz. Sendo que tal
julgamento poderá resultar em detenção do condutor infrator.
De maneira geral, as normas aplicadas aos casos em que o condutor comete um crime de trânsito são as mesmas presentes no Código Penal e no Código de Processo Penal, de acordo com o
artigo 291 do CTB.
https://marcellobenevides.com/crimes-de-transito/
Dos Crimes em Espécie
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de
lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1147 | Solicitado em: 21/05/2019 -09:30

Recurso:
A SINALIZAÇÃO A NOITE DE UM ACIDENTE DE TRANSITO , 160 PASSOS LONGOS , E A DISTANCIA INDICADA PARA ,
(estradas e rodovias) pois vias eu intendo e aprendi, na auto escola e no CTB, que VIAS são estradas e rodovias . portanto a distancia de segurança de 160 passos ou mais ou menos independente
da situacao deve ser realizada e sinalizado por exemplo galhos, cones, ou lanternas deve ocorrer independentemente se for em vias, estradas ou rodovias. o importante e manter a segurança ate a
chegada do socorro . para não ocorrer outro fato
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:36

Prezado candidato apenas faz argumentações com base no seu aprendizado e não apresenta argumentos suficientes com embasamento legal e bibliográfico. São inúmeros recursos apenas desse
candidato, sem argumentação suficiente.
Conforme publicação da ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e conceito definidos no Código de Trânsito Brasileiro, segue a justificativa para o gabarito da
questão:
... a sinalização deve ser iniciada para ser visível aos motoristas de outros veículos antes que eles vejam o acidente. Não adianta falar em metros, é melhor falar em passos, que podem ser medidos
em qualquer situação. Cada passo bem longo (ou largo) de um adulto corresponde a aproximadamente um metro. As distâncias para o início da sinalização são calculadas com base no espaço
necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância para iniciar a sinalização. Na prática, a
recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida no local.
Distância do acidente para início da sinalização

VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de
pedestres em nível.
VIA ARTERIAL - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade.
VIA COLETORA - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da
cidade.
VIA LOCAL - aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
VIA RURAL - estradas e rodovias.
VIA URBANA - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua
extensão.
http://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo5seguranca.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1148 | Solicitado em: 21/05/2019 -10:24

Recurso:
No sistema elétrico automotivo existem muitos consumidores. Alguns funcionam continuamente e outros por longo ou curto período de tempo ex: AR CONDICIONADO. O consumidores contínuos
não podem parar de receber corrente elétrica do alternador ou da bateria. Eles estão totalmente ligados ao funcionamento do motor. Por exemplo, o sistema de injeção eletrônica pára
completamente quando não recebe energia, consequentemente, o motor para também. o ar condicionado , ele e de pequena tensão pois , ele utiliza o sistema elétrico somente quando for ligado
pelo condutor. Portanto intendo que por a minha resposta (c) esta correta. pois o sistema de injeção ele , fica ligado o tempo todo a partir do veiculo ligado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -14:42

Conforme material didático, publicação link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
O sistema elétrico é responsável por alimentar todos os componentes elétricos carro. É composto, principalmente, pela bateria e pelo alternador. Além das fiações e dos dependentes elétricos. O
alternador é a peça que recarrega a bateria para ela fornecer energia para o veículo.
No sistema elétrico automotivo existem muitos consumidores. Alguns funcionam continuamente e outros por longo ou curto período de tempo. Os consumidores contínuos não podem parar de
receber corrente elétrica do alternador ou da bateria. Eles estão totalmente ligados ao funcionamento do motor. Por exemplo, o sistema de injeção eletrônica pára completamente quando não
recebe energia, consequentemente, o motor para também.
Atenção: O sistema de injeção funciona com baixa tensão. Mas, componentes como a bomba de combustível, precisam de 250W para funcionar e não podem parar – alta tensão.
Os consumidores de longa duração são os faróis, sistema de ar condicionado, desembaçador de vidro e rádio. Eles são consumidores que possuem potência elevada – os faróis consomem 110W da
bateria, O ar condicionado, 120W.
Mas, os consumidores de curta duração consomem até mais de 50W e ficam ligados por bem menos tempo. Como os vidros elétricos, luz de freio, acendedor de cigarros e buzina.
https://suaoficinaonline.com.br/conteudo/sistema-eletrico-do-carro/
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA - 20H

Código do recurso: 1149 | Solicitado em: 21/05/2019 -18:55

Recurso:
O gabarito da como correta a letra "B", que inclui a alternativa 3. Porem, essa alternativa esta errada. Nos óbitos fetais com mais de 20 semanas, mais de 500 gramas ou maior de 25 cm de estatura,
a declaração de óbito é OBRIGATORIA. Ela é facultativa para casos em que a família queira realizar o sepultamento quando MENOS de 20 semanas, menor de 500 gramas e menor que 25 cm.
Conforme publicações do Ministério da Saude e do CRM.
- Ministério da Saude. A declaração de óbito: documento necessário e importante. 3 edição. 2009. Acesso em:http://www.portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-deObito-WEB.pdf
- Cremers. Manual do Atestado de Obito. 2 edição. 2018. Acesso em:http://www.cremers.org.br/pdf/manual_do_atestado_de_obito.pdf
Anexo(s):

Data do envio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MÉDICO GINECOLOGISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -17:37

A questão será anulada, a resposta correta seria, 1 - 2 - 4 e 5, no momento de formatar a prova ocorreu um engano.
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Relatório de Recursos
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
Concurso Público - 006/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO

Cargo: MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA - 20H

Código do recurso: 1150 | Solicitado em: 21/05/2019 -19:01

Recurso:
Questiona alternativa que não corresponde a significado de eufemismo, e da como resposta correta "moderação", letra "D".
Porém, temos como sinônimos de eufemismo, que é uma figura de suavização de linguagem, os seguintes: abrandecimento, abrandamento, adoçamento, atenuação, comedimento, mitigação,
moderação, suavização.
Portanto, o que não é significado de eufemismo é: "inversão", letra "A".
- Dicionário de sinônimos online. Acesso em:http://www.sinonimos.com.br/eufemismo
Anexo(s):

Data do envio
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CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - MÉDICO GINECOLOGISTA

Questão 2

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 30/05/2019 -17:41

No momento de formatação da prova, houve a alteração do gabarito da Letra D para letra A, para não ficar sequencial as mesmas respostas nas mesmas letras. Gabarito será alterado para letra A.
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