
1 
 

 
 

ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

            SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022 
 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 
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2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 
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3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 
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4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 
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TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO REUMATOLOGIA  
1) As espondiloartrites são um grupo de doenças, sendo a espondilite anquilosante a mais clássica. 
Escreva, em forma de texto, as seguintes características da doença: principais sintomas (articulares e 
extra-articulares, pelo menos três de cada); alterações laboratoriais (incluindo exame genético) mais 
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frequentes; alterações em exames de imagem (radiografia e ressonância magnética de sacro-ilíacas e 
coluna); três mecanismos principais de tratamento farmacológico. 
 
R.: A espondilite anquilosante é caracterizada principalmente por dor lombar inflamatória (rigidez matinal, 
despertar noturno, piora com repouso e melhora com movimentação), caracteristicamente dor alternante em 
nádegas. Os sintomas periféricos incluem: entesite (dor em inserção de tendões, principalmente calcâneo e região 
plantar) e artrite, principalmente de grandes articulações como joelhos. Entre os sintomas extra-articulares estão: 
uveíte anterior aguda, psoríase, doença inflamatória intestinal (ileíte/colite), insuficiência aórtica, síndrome da 
cauda equina, sublevação atlanto-axial (C1-2), nefropatia por IgA e fibrose pulmonar apical. As principais 
alterações laboratorialis incluem aumento de VHS e PCR e presença de HLAB27 (exame genético). As alterações 
radiográficas associadas à doença nas articulações sacroilíacas e na coluna incluem: erosões, esclerose, 
pseudoalargamento, anquilose e sindesmófitos. Nas fases mais crônicas, a coluna fica toda calcificada, conhecida 
como "coluna em bambu”. As alterações, na ressonância magnética das sacroilíacas, são visualizadas em STIR 
ou T2 com supressão de gordura e incluem: edema ósseo subcondral na fase inflamatória e esclerose, erosão, 
lipossubstituição e anquilose nas fase mais crônicas da doença. Na ressonância de coluna, podem aparecer 
região de edema nos cantos dos corpos vertebrais, conhecido como lesão de Romanus. O tratamento da 
espondilite anquilosante consiste inicialmente em uso de antiinflamatórios (inibidores seletivos e não-seletivos), 
como naproxeno, meloxicam, nimesulida, celecoxibe etc. Para a parte axial e entesite, metotrexate e 
sulfassalazina não são eficazes, mas podem ajudar na artrite periférica, como joelhos, por exemplo. Caso haja 
falha ao usar dois ou mais antiinflamatórios, opta-se por terapia biológica. Atualmente temos a opção de anti-TNF 
(infliximabe, adalimumabe, etanercept, golimumabe e certolizumabe) e anti-IL17 (secuquinumabe e 
ixequizumabe). 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Item Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimen
to técnico-
científico 
sobre a 
matéria. 
 

1.1 sintomas articulares: dor lombar inflamatória, entesite e artrite (+2.0) 
1.2 sintomas extra-articulares: uveíte anterior aguda, psoríase, doença 

inflamatória intestinal (ileíte/colite), insuficiência aórtica, síndrome da cauda 
equina, sublevação atlanto-axial (C1-2), nefropatia por IgA e fibrose 
pulmonar apical (+2.0) 

1.3 laboratório: elevação de VHS e PCR e genético: HLAB27 presente (+2.0) 
1.4 radiografias: erosões, esclerose, pseudo-alargamento, anquilose,  

sindesmófitos e "coluna em bambu”(calcificação ligamento longitudinal) 
(+2.0) 

1.5 ressonância: edema ósseo subcondral, esclerose, erosão, lipossubstituição, 
anquilose e edema corpos vertebrais (+2.0) 

1.6 tratamentos: antiinflamatórios, sulfassalazina, metotrexate e biológicos 
(anti-TNF e anti-IL17) (+2.0) 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão. 

1.1 sintomas articulares: dor lombar inflamatória, entesite e artrite (-1.0) 
1.2 sintomas extra-articulares: uveíte anterior aguda, psoríase, doença 

inflamatória intestinal (ileíte/colite), insuficiência aórtica, síndrome da cauda 
equina, sublevação atlanto-axial (C1-2), nefropatia por IgA e fibrose 
pulmonar apical (-1.0) 

1.3 laboratório: elevação de VHS e PCR e genético: HLAB27 presente (-1.0) 
1.4 radiografias: erosões, esclerose, pseudo-alargamento, anquilose,  

sindesmófitos e "coluna em bambu”(calcificação ligamento longitudinal) (-
1.0) 

1.5 ressonância: edema ósseo subcondral, esclerose, erosão, lipossubstituição, 
anquilose e edema corpos vertebrais (-1.0) 

1.6 tratamentos: antiinflamatórios, sulfassalazina, metotrexate e biológicos 
(anti-TNF e anti-IL17) (-1.0). 

6 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 
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2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO PSIQUIATRIA  
1) O serviço de interconsulta psiquiátrica no hospital geral é essencial para o bom atendimento dos 
pacientes no dia a dia, incluindo casos difíceis de doenças graves. Em um desses casos, o médico 
psiquiatra foi chamado pelos colegas do Serviço de Oncologia para acompanhar um paciente de 65 anos, 
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que foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon em estágio avançado, com metástases em diferentes 
órgãos e com prognóstico reservado. O psiquiatra fez um acompanhamento bem próximo do caso, por 
semanas e observou que esse paciente passou por todos os estágios do luto descritos por Elisabeth 
Kübler-Ross. Em certo ponto do acompanhamento, o psiquiatra percebeu que seria importante começar a 
administrar medicações antidepressivas e, tendo a concordância dos colegas oncologistas, adicionou 
esses psicofármacos à prescrição do paciente. 
A partir desse caso: 
 Nomeie e descreva cada um dos estágios do luto pelos quais esse paciente passou; 
 Apresente 7 exemplos de medicações que o médico psiquiatra pode ter usado no tratamento dos 

sintomas depressivos desse paciente, sendo 4 Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina e 3 
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina e aponte à qual dessas classes 
medicamentosas cada exemplo pertence. 

 
R.: Estágios do luto: 

1. NEGAÇÃO: a negação é uma defesa psíquica que implica recusar-se a entrar em contato com um fato que 
promove turbulência e sofrimento emocional. Esse fato passa a ser tratado como não existente, com a 
finalidade de impedir uma desestruturação mental. Com isso, o mundo interno parece “ganhar tempo” para 
absorver o impacto e utilizar defesas mais adequadas.  

2. RAIVA: quando o paciente não pode mais negar, ou o impacto sentido foi tão grande que a negação se tornou 
impossível, ele se sente tomado pelo ódio e pode demonstrar seu inconformismo por meio de condutas 
violentas. Mostra-se agressivo e desafiador, atacando a tudo e a todos. Pode recusar-se a efetuar 
procedimentos médicos e tornar-se um problema para a família e para a equipe de saúde. 

3. NEGOCIAÇÃO/BARGANHA: nesse estágio, o paciente aceita a realidade, mas tenta efetuar barganhas, 
“acordos”, que lhe possibilitem manter uma visão não totalmente realística dos fatos, ou negocia para poder 
aproveitar melhor o tempo que lhe resta. É a fase de promessas. 

4. DEPRESSÃO: nesse estágio, a pessoa estará elaborando lutos. O luto pelos entes queridos, pelas vivências 
agradáveis, pelas oportunidades não aproveitadas, por situações e pessoas a que se apegou, pela própria vida 
etc. O paciente apresenta-se retraído, triste, sofrendo intensamente e evita o contato com pessoas que não 
respeitem seu momento. Entretanto necessita muito de companhia, mas sem invadi-lo ou perturbá-lo. 

5. ACEITAÇÃO: tendo-se realizada a despedida das experiências vividas e dos entes queridos, pode manifestar-
se grande paz e tranquilidade. O paciente parece desligado, dorme bastante, como que repousando de um 
sofrido processo, possivelmente preparando-se para outro. É essa tranquilidade que diferencia a fase de 
aceitação da anterior, a depressão, em que se percebe que ainda existe sofrimento considerável. 
Exemplos de medicações que o Médico Psiquiatra pode ter usado: 

1. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina: Fluoxetina, Citalopram, Sertralina, Fluvoxamina, Escitalopram 
ou Paroxetina. 

2. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina: Fluoxetina, Citalopram, Sertralina, Fluvoxamina, Escitalopram 
ou Paroxetina. 

3. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina: Fluoxetina, Citalopram, Sertralina, Fluvoxamina, Escitalopram 
ou Paroxetina. 

4. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina: Fluoxetina, Citalopram, Sertralina, Fluvoxamina, Escitalopram 
ou Paroxetina. 

5. Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina: Venlafaxina. 
6. Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina: Duloxetina. 
7. Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina: Desvenlafaxina. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conheciment
o técnico-
científico 
sobre a 
matéria. 
 

Estágios do luto: 
1. Negação: 1 ponto; 
2. Raiva: 1 ponto; 
3. Negociação: 1 ponto; 
4. Depressão: 1 ponto; 
5. Aceitação: 1 ponto. 
Exemplos de antidepressivos: 
1. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina 1: 1 ponto; 
2. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina 2: 1 ponto; 
3. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina 3: 1 ponto; 
4. Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina 4: 1 ponto; 
5. Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina 1: 1 ponto; 

12 



4 
 

6. Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina 2: 1 ponto; 
7. Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina 3: 1 ponto. 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão. 
 

Conforme exposto no aspecto 1 (conhecimento técnico-científico), o tema 
proposto envolve a apresentação de 12 critérios. Assim, para cada critério 
não apresentado ou não desenvolvido, haverá desconto de até [-0,5]. 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 



2 
 

texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL PSICÓLOGO - PSICOLOGIA  
1) Sabe-se que a relação entre o Crime e as discussões no âmbito da Saúde Mental existe desde a 
antiguidade. Com o advento da medicina, as teorias, em seus substratos biológicos, passaram a relacionar 
o crime a características individuais e biológicas, o que balizou formas de tratamento como a eletroterapia, 
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a convulsoterapia e, até mesmo, justificou a necessidade de retirada dos sujeitos ditos “loucos” da 
sociedade, tendo em vista a sua periculosidade.  No entanto, a partir do avanço dos estudos sobre o 
humano e do advento do olhar da Psicologia para o sujeito em sua subjetividade, muita coisa mudou. Os 
cuidados em saúde, a partir da Política de Promoção à Saúde (Portaria nº 687, de 30 de março de 2016), 
buscam desconstruir estereótipos e abarcar uma nova visão sobre a questão da “loucura”.  Ciente de tais 
transformações, responda:  qual é a concepção de saúde para a Política de Promoção à Saúde, seu 
objetivo geral e como podem ser pensadas as influências em relação às medidas punitivas no âmbito da 
criminologia? 
 
R.: A Saúde, para a concepção da Política de Promoção à saúde, é entendida, de acordo com a Portaria nº 687 de 
30 de março de 2006, como produção social de determinação múltipla e complexa, exigindo a participação de 
todos os sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores da saúde, gestores 
do setor sanitário e de outros setores – na análise e na formulação de ações que visem à melhoria da qualidade 
de vida. O paradigma promocional passa a colocar a necessidade de que o processo de produção do 
conhecimento e das práticas do campo do profissional da saúde ocorra por meio da gestão compartilhada, de 
modo a se estruturar em rede.  
Ainda de acordo com a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, o objetivo geral da Política de Promoção à 
Saúde é o de promover qualidade de vida, reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde, possibilitando modos de viver 
condizentes com o bem-estar biopsicossocial. Desse modo, buscam-se por estratégias que potencializem modos 
de viver, condição de trabalho, habitação, lazer e educação, ou seja, respeitando os Direitos Humanos e 
considerando a singularidade da subjetividade de cada sujeito. Desse modo, ao considerar a saúde em sua 
complexidade, surge a possibilidade de estruturar o cuidado no coletivo em busca de prevenção e não apenas 
remediação das necessidades humanas. Ao se considerar, principalmente, a subjetividade, tem-se uma abertura 
para pensar o sujeito em sua complexidade, o qual se relaciona e se constrói à medida que interage com o mundo 
e com a sociedade. Assim, o conceito de “loucura” passa a ser relativizado, ampliando a responsabilidade de um 
desajuste apenas do sujeito até a própria sociedade, incapaz de se adequar ou responder às necessidades 
individuais. 
Pode-se pensar que tal modificação, no paradigma do cuidado em saúde, também influencia, sobremaneira, nos 
aspectos que envolvem a criminologia, primeiramente porque tal concepção abre a possibilidade de se questionar 
criticamente as ações criminais como sendo responsabilidades somente do sujeito, ou biologicamente 
determinadas, tendo uma causa única. Em segundo lugar, porque abre margem para criticar as ações punitivas de 
restrição à liberdade como pouco eficazes, principalmente para os sujeitos com algum transtorno psíquico ou 
dificuldade emocional, já que, ao considerá-los incapazes de responder pelos seus atos como os outros, surge a 
necessidade de se pensar outras formas de ações coercitivas.  A partir desse novo olhar, abre-se a possibilidade 
de se estabelecer, em casos criminais, além das medidas punitivas de restrições de liberdade, as penalidades 
alternativas, tais como internação em hospitais de custódia ou tratamentos em estabelecimento adequado. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico 
científico 
sobre a 
matéria. 

- Concepção de saúde para a Política de Promoção à Saúde. 
- Objetivo geral da Política de Promoção à Saúde. 
- Medidas alternativas de punição.  

07 
03 
02 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão. 

- Concepção de saúde para a Política de Promoção à Saúde. 
- Objetivo geral da Política de Promoção à Saúde. 
- Medidas de punição.  
 

04 
01 
01 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO PNEUMOLOGIA  
1) Conceitue asma de difícil controle (ADC) e asma grave, descreva quais são os passos a serem tomados 
na ADC para se chegar ao diagnóstico de asma grave, como fenotipar a asma grave e, também, descreva 
os fenótipos e suas características. 
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R.: A ADC é aquela que, a despeito de se encontrar nas etapas IV e V do tratamento, permanece não controlada 
ou que necessita desse tratamento devido à presença concomitante de um ou mais fatores que podem interferir no 
controle da doença. A dificuldade em se atingir e manter o controle decorre de fatores potencialmente modificáveis 
ou controláveis. (25% pontos)  

Asma grave é um subgrupo da asma de difícil controle (ADC), confirmada por  método objetivo, com boa adesão 
ao tratamento e que, a despeito de serem eliminados ou minimizados fatores associados à falta de controle da 
doença, necessita utilizar corticoide inalatório (CI) em dose alta (budesonida ≥ 1.600 μg ou equivalente) associado 
a uma segunda droga de controle — long-acting β2-agonists (LABA, β2 agonistas de longa duração), long-acting 
muscarinic antagonists (LAMA, antagonistas muscarínicos de longa duração) e/ou antileucotrienos — ou corticoide 
oral (CO) ≥ 50% dos dias no ano anterior para manter o controle da doença, ou que, apesar desse tratamento, 
permanece não controlada devido a sua gravidade intrínseca. (25% pontos) 

Os seguintes passos devem ser tomados em pacientes com ADC antes de se fazer o diagnóstico de asma grave: 
confirmar o diagnóstico de asma; avaliar o controle por GINA, ACQ ou ACT; confirmar adesão ao tratamento; 
confirmar técnica inalatória correta; identificar, eliminar ou reduzir os fatores que pioram o controle da asma 
(tabagismo, exposição ambiental e/ou ocupacional, alérgenos, drogas, etc.); identificar e tratar comorbidades que 
pioram o controle da asma (rinossinusite crônica com ou sem polipose nasal, DCV, respiração disfuncional, 
DRGE, bronquiectasias, obesidade, AOS, ansiedade/depressão, ABPA, etc.); confirmar tratamento adequado: CI 
em dose alta (≥ 1.600 μg de budesonida) + LABA + LAMA e/ou cursos frequentes de CO ou CO diário. (25% 
pontos) 

Confirmada a asma grave, fenotipar: o fenótipo alérgico é confirmado por história clínica associada a teste cutâneo 
de hipersensibilidade imediata (teste cutâneo por puntura) positivo e/ou IgE sérica específica positiva para pelo 
menos um aeroalérgeno. Biomarcadores podem auxiliar na diferenciação dos fenótipos e prever resposta ao 
tratamento da asma grave. IgE, eosinófilos no escarro induzido e/ou no sangue periférico e fração exalada de 
óxido nítrico são os biomarcadores mais utilizados como indicadores de inflamação tipo 2. Asma grave alérgica: 
teste de puntura positivo e/ou IgE específica positiva. Asma grave eosinofílica: EosEI ≥ 2-3% ou EosS ≥ 150 
células/μL. Asma grave não eosinofílica: EosEI < 2% (preferencial) ou EosS < 150 células/μL em mais de uma 
ocasião, fora de exacerbação e na menor dose possível de corticoide. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Item Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria: 
 

Conceituar claramente asma de difícil controle e asma grave – Até 3,0; 
Explicar os passos para chegar ao diagnóstico de asma grave – Até 3,0; 
Descrever as alternativas para fenotipagem – Até 3,0; 
Descrever os fenótipos com suas características – Até 3,0. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 

Conceituar claramente asma de difícil controle e asma grave – Até -1,5; 
Explicar os passos para chegar ao diagnóstico de asma grave – Até 1,5; 
Descrever as alternativas para fenotipagem – Até -1,5; 
Descrever os fenótipos com suas características – Até -1,5 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO PEDIATRIA  
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1) A bronquiolite viral aguda é a infecção do trato respiratório inferior mais comum em crianças pequenas. 
A respeito dessa condição: 
 
1. Cite 5 agentes etiológicos comuns e discorra sobre o principal deles quanto à forma e fonte de 

transmissão, ao período de incubação e se ele confere imunidade. 
2. Caracterize o quadro clínico, de maneira evolutiva, e os achados da ausculta pulmonar. 
3. Quais são as indicações de radiografia de tórax e seus achados mais característicos? 
4. Qual é a melhor conduta terapêutica para os casos que não necessitam de internação? 
 
R.: 1. Agentes etiológicos comuns são: vírus sincicial respiratório, influenza, rinovírus, parainfluenza e adenovírus. 
Outros: metapneumovírus, bocavírus humano, entre outros. O principal deles é o vírus sincicial respiratório, que é 
transmitido normalmente por contato direto ou próximo a secreções contaminadas, as quais podem envolver 
gotículas ou fômites. O homem é a única fonte de infecção na natureza, sendo, geralmente, um membro da família 
ou colega da creche ou escola, com enfermidade respiratória aparentemente benigna. O período de incubação é 
de 2 a 8 dias, com uma média de 4 a 6 dias. As infecções pelo vírus sincicial respiratório não conferem imunidade 
completa, sendo comuns as reinfecções durante a vida. 

2. Evolutivamente, o quadro clínico inicia com rinorreia, febre baixa (na fase prodrômica) e tosse, que é 
geralmente seca, associada à sibilância, e uma das primeiras manifestações de comprometimento pulmonar na 
bronquiolite. Evolui para dificuldade respiratória, com aumento da frequência respiratória e tiragem subcostal, 
intercostal e supraclavicular, que são comumente vistas em lactentes com bronquiolite, associada a sinais de 
obstrução brônquica e sibilância. A doença é autolimitada na maioria dos casos. A ausculta pulmonar, sibilância 
aguda expiratória ou crepitações inspiratórias disseminadas por todos os campos pulmonares são achados 
comuns. 

3. A radiografia de tórax não deve ser uma medida de avaliação universal para todos os pacientes com 
bronquiolite. É indicada nos casos graves, quando ocorre piora súbita do quadro respiratório ou quando existem 
doenças cardíacas ou pulmonares prévias ou quando outro diagnóstico for considerado. Os principais achados 
são: hiperinsuflação torácica difusa, hipertransparência, retificação do diafragma e até broncograma aéreo com um 
infiltrado de padrão intersticial. Frequentemente, podem-se observar áreas de atelectasias secundárias a tampões 
mucosos e infiltrados de baixa densidade com discreto espessamento pleural. Como instrumento de 
caracterização de gravidade, possui limitações, já que pacientes podem ter formas graves de apresentação com 
uma radiografia de tórax normal. 

4. Na grande maioria dos pacientes, a evolução é benigna e o processo evolui para a cura sem a necessidade de 
intervenção. Os pacientes são assistidos em casa e o princípio do tratamento está fundamentado em uma 
terapêutica eminentemente sintomática (controle da temperatura, do status hídrico e nutricional, bem como 
acompanhamento da evolução do comprometimento respiratório). 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 
sobre a matéria. 

1. Etiologia: até 3 pontos; 
2. Quadro clínico: até 3 pontos; 
3. Radiografia: até 3 pontos; 
4. Conduta terapêutica: até 3 pontos. 

12 

2. Atendimento ao 
tema proposto na 
questão. 

1. Conforme exposto no aspecto 1 (conhecimento técnico-científico), 
o tema proposto envolve a apresentação de 04 critérios. Assim, 
para cada critério não apresentado ou não desenvolvido haverá o 
desconto de até [-1,5]. 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO ORTOPEDIA  
1) A osteoartrose dos joelhos acomete geralmente pacientes idosos e pode levar a incapacidades, 
limitação de vida diária e perda de qualidade de vida. Em sua resposta, discorra sobre o que é artrose; sua 
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etiologia (exemplificando) e os tipos existentes de artrose; e o tratamento, desde o conservador até o 
tratamento cirúrgico. 
 
R.: A artrose é o desgaste em “espelho” de duas superfícies articulares com lesão da cartilagem e pelo menos “um 
ponto” de exposição do osso subcondral, sendo um processo iniciado e perpetuado pelo estresse mecânico. A 
osteoartrose, também chamada osteoartrite, artritismo ou artrite degenerativa, é a forma mais comum de 
degeneração articular e, consequentemente é a causa mais comum de limitação funcional dos pacientes numa 
idade mais avançada, sendo responsável por uma piora da qualidade de vida. Segundo estatísticas do final do 
século passado, aproximadamente 12,1% da população adulta norte-americana, com idade acima de 25 anos, já 
eram portadores de sintomatologia clínica compatível com osteoartrose (OA). À medida que aumenta a idade, 
aparecem os sinais radiográficos de degeneração articular em um percentual mais elevado.Forças são traduzidas 
em perturbação bioquímica e celular e há a perda da homeostasia menisco-cartilagem-osso subcondral que evolui 
com perda de massa cartilaginosa (inicialmente) e de tecido ósseo (tardiamente). A etiologia primária é a alteração 
intrínseca da cartilagem que acomete várias articulações em pacientes mais idosos (antes dos 50 anos é mais 
comum em homens, após os 50 anos é mais comum em mulheres). Já a etiologia secundária, ocorrendo em 
indivíduos mais jovens; carga normal em cartilagem doente; alterações endócrina, infecciosa, reumática, 
displásica, congênita e traumática. 

O tratamento conservador baseia-se em educação, fisioterapia, exercícios e medicamentos, como analgésicos, 
anti-inflamatórios e infiltrações articulares, sendo necessário considerar: idade, demanda física expectativa de 
resultados do tratamento, tipo de artrose, peso corporal e evolução da doença. A osteoartrose é uma enfermidade 
que não tem cura, e o tratamento tem como objetivo controlar a progressão da doença, buscando o alívio dos 
sintomas e da rigidez articular e melhoria na qualidade de vida do ponto de vista funcional. Dentre os métodos de 
controle e tratamento, destacam-se as medicações anti-inflamatórias não hormonais (AINH), a fisioterapia, os 
métodos alternativos (homeopatia, acunpuntura, fitoterapia) e, por fim, os procedimentos cirúrgicos que consistem 
em: osteotomias ao redor do joelho (tibiais e femorais, conforme alteração do eixo do paciente e sua deformidade),  
próteses totais e unicompartimentais e artrodese. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Item Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria: 

Definição do que é artrose – Até 02 pontos; 
Etiologia - Até 02 pontos; 
Tipos existentes – Até 02 pontos; 
Tratamento conservador – Até 03 pontos; 
Tratamento cirúrgico – Até 03 pontos. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão: 
 

 
Conforme exposto no Aspeco 1 (Conhecimento técnico-científico sobre a 
matéria), o tema proposto envolve a apresentação de 5 critérios. Assim, para 
cada critério não apresentado ou não desenvolvido haverá o desconto de até 
[1,2]. 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL ODONTOLÓGICO - ODONTOLOGIA CLÍNICA GERAL  
1) Para a obtenção de modelos de trabalho para a confecção de próteses fixas, vários materiais e técnicas 
são descritos na literatura. O primeiro passo é a seleção correta da moldeira. No caso de o material de 
escolha ser a silicona de adição, descreva as características que as moldeiras devem apresentar quanto à 
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extensão em relação à arcada a ser moldada e ao material de que são confeccionadas. A seguir, descreva 
os passos técnicos propriamente ditos de cada uma das técnicas que podem ser utilizadas com siliconas 
de adição: moldagem monofásica, moldagem de dupla fase de passo único e moldagem de dupla fase de 
dois passos, indicando os materiais utilizados em cada passo clínico. 
 
R.: As moldeiras devem proporcionar cobertura segura da área a ser moldada sem causar traumas à mucosa, 
além de ter rigidez suficiente para evitar sua deformação durante seu assentamento e sua remoção. As moldeiras 
individuais podem ser utilizadas com materiais monofásicos, pois demandam menos quantidade de material e 
possuem menores riscos de fratura do que o modelo de gesso durante sua remoção. As moldeiras triple tray 
(posterior ou anterior) são utilizadas para moldagem do arco de trabalho simultaneamente com o arco antagonista, 
já servindo de registro interoclusal. Por serem moldeiras apenas parciais, seu uso está contraindicado para 
restaurações múltiplas, ficando limitadas para restaurações unitárias. Deve-se optar por moldeiras de estoque 
totais de alumínio, metálicas ou plásticas rígidas, pois além de garantirem a retenção do material de moldagem, 
não permitem a deformação significativa durante a inserção na boca e sua remoção. 

Na técnica denominada monofase, um único material, geralmente de consistência regular, é aplicado com uma 
seringa sobre os preparos dentais e na moldeira, preferencialmente, individual.  

Na técnica de moldagem dupla fase de passo único, dois materiais de diferentes viscosidades (um mais denso e 
outro fluido) são utilizados em uma única etapa clínica. O material mais viscoso proporcionará um suporte e 
empurrará o material leve para o interior do sulco gengival e dos detalhes. Deve ser utilizado em quantidade 
suficiente para que envolva todas as áreas necessárias. O material leve é injetado no sulco gengival e nos 
preparos. Enquanto isso, a moldeira é preenchida com o material pesado e levada à boca, forçando o material 
mais fluido a copiar os detalhes. Os materiais devem ser trabalhados simultaneamente, razão pela qual é 
recomendada que essa técnica seja executada a quatro mãos.  

Na técnica dupla fase de dois passos, dois materiais de diferentes viscosidades, um mais denso e outro fluido, são 
utilizados, mas em duas etapas. Consiste em realizar uma moldagem preliminar com o material pesado para, 
posteriormente, realizar a segunda moldagem (reembasamento) com o material de consistência mais fluida. É 
necessário fazer um alívio na moldagem preliminar para criar espaço para o material leve e esse alívio pode ser 
alcançado movimentando o material pesado, em diversos sentidos, durante a moldagem inicial, como também 
podem ser utilizados espaçadores plásticos ou fazer uma escavação do molde com instrumentos cortantes. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Item Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria. 
 

1.1 Tipos de moldeiras quanto à extensão (total ou parcial) - Até 1,5; 
1.2 Tipos de moldeiras quanto ao material constituinte (de alumínio, metálicas 
ou plásticas rígidas) - Até 1,5; 
1.3 Descrição da técnica de moldagem de monofase com indicação do 
material - Até 3,0; 
1.4 Descrição da técnica de moldagem de dupla fase de passo único com 
indicação do material - Até 3,0; 
1.5 Descrição da técnica de moldagem de dupla fase de dois passos com 
indicação do material - Até 3,0. 

12  

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 

2.1 Tipos de moldeiras quanto à extensão (total ou parcial) - Até 0,75; 
2.2 Tipos de moldeiras quanto ao material constituinte (metal, plástico ou 
resina acrílica) - Até 0,75; 
2.3 Descrição da técnica de moldagem de monofase com indicação do 
material - Até 1,5; 
2.4 Descrição da técnica de moldagem de dupla fase de passo único com 
indicação do material - Até 1,5; 
2.5 Descrição da técnica de moldagem de dupla fase de dois passos com 
indicação do material - Até1,5. 

06 
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               SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022 
 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO NEUROLOGIA  
1) Um major da Polícia Militar de Goiânia, de 52 anos, com antecedentes de hipertensão e diabetes do tipo 
2, iniciou quadro súbito de fraqueza do lado direito do corpo e dificuldade para falar, sendo levado ao 
Hospital Militar de Goiânia. O quadro clínico se iniciou 45 minutos antes de sua admissão hospitalar. Ao 
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exame, ele se encontrava eupneico, corado, anictérico, com pressão arterial (PA) de 190/102mmHg em 
braço esquerdo e 150/88mmHg em braço direito, além de frequência cardíaca (FC) 80bpm, arrítmico e 
glicemia capilar 110mg/dL. Exame neurológico: alerta, com afasia global, pupilas isofotorreagentes, 
hemiplegia direita, reflexo cutâneoplantar em extensão à direita, hipoestesia tátil e dolorosa à direita e 
hemianopsia homônima à direita. Sua pontuação na escala NIH era 21 e Tomografia de Crânio sem sinais 
de sangramento ou isquemia aguda. Considerando o exposto, responda: Como esse paciente pode ser 
classificado com base na Oxfordshire Stroke Classification Scale e qual é a conduta mais apropriada para 
o momento? Quando deve ser indicada a craniectomia descompressiva no acidente vascular isquêmico? 
Quais são as possíveis complicações relacionadas a esse procedimento? 
 
R.: A classificação de Oxfordshire utiliza sinais e sintomas clínicos para classificar o acidente vascular cerebral 
isquêmico de acordo com a região acometida em 4 síndromes clínicas: Circulação anterior total, Circulação 
anterior parcial, Lacunar e Circulação Posterior. O paciente em questão apresenta comprometimento de 
Circulação anterior total, uma vez que apresenta distúrbio de função cortical (afasia), hemianopsia homônima e 
novo déficit sensitivo/motor que acomete face, membro superior e membro inferior.  

Esse paciente apresenta assimetria da aferição da pressão arterial do braço esquerdo em relação ao braço direito, 
o que pode sugerir um quadro de dissecção aórtica, sendo necessário um estudo vascular da aorta (uma 
angiotomografia de aorta, vasos cervicais e intracranianos). A dissecção aórtica é uma contraindicação absoluta 
para a realização de terapia trombolítica. 

Hemicraniectomia descompressiva precoce no acidente vascular encefálico isquêmico deve ser realizada 
preferencialmente durante as primeiras 48 horas do ictus. É um procedimento que diminui a morbimortalidade do 
acidente vascular cerebral maligno de artéria cerebral média e que deve ser realizado nos pacientes com 
alterações isquêmicas em mais de 50% do território de irrigação da artéria cerebral média, com escala do NIH 
elevada (NIHSS ≥ 16 para lesão à direita ou ≥ 21 para lesão à esquerda) e com sinais de hipertensão 
intracraniana, como rebaixamento do nível de consciência (Glasgow ≤ 13 para lesão à direita ou ≤ 9 com afasia 
para lesão à esquerda). 
Entre as possíveis complicações da craniectomia descompressiva está a herniação paradoxal, que ocorre devido 
à ação de pressões externas não impedidas por causa da ausência da calota. Drenagem de líquor ou punção 
lombar são fatores predisponentes. O tratamento se faz por meio de posicionamento do paciente em 
Trendelemburg, realização de expansão volêmica e, caso haja alguma 
derivação externa funcionante, realização de clampeamento. Outra complicação possível relacionada à 
craniectomia é a síndrome do afundamento, que é o abaulamento do encéfalo devido a forças externas como a da 
gravidade. Nesse caso, o tratamento se faz por meio de recolocação da calota craniana. A formação de bolsões 
subgaleais de líquor pode ocorrer e exercer efeito de massa significativo. O tratamento é cirúrgico, com formação 
de fístulas, drenagem ou ressecção. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 
sobre a matéria  
 

- Definir a classificação de Oxfordshire referente à Circulação Anterior 
total: até 4 pontos. 
- Mencionar possibilidade de Dissecção aórtica e contraindicação à 
trombólise: até 4 pontos. 
- Definir indicação para craniectomia descompressiva: até 2 pontos. 
- Complicações da craniectomia descompressiva: até 2 pontos. 

12 

2. Atendimento ao 
tema proposto na 
questão 

- Definir a classificação de Oxfordshire referente à Circulação Anterior 
total: até 2 pontos. 
- Mencionar possibilidade de Dissecção aórtica e contraindicação à 
trombólise: até 2 pontos. 
- Definir indicação para craniectomia descompressiva: até 1 ponto. 
- Complicações da craniectomia descompressiva: até 1 ponto. 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO - MÉDICO DO TRABALHO - PERÍCIA MÉDICA  
1) O estresse é a maneira como o corpo reage diante de diferentes situações de grande esforço emocional. 
Os trabalhos mais estressantes envolvem bombeiros, militares, policiais, jornalistas, altos executivos, 
médicos, enfermeiros que trabalham em UTI e emergências, economistas e professores. Durante a jornada 
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de trabalho, são inúmeras as situações vivenciadas que podem ser consideradas traumáticas e, 
consequentemente, impactar a saúde física e mental desses trabalhadores. Uma situação de trabalho ou 
relacionada ao trabalho estressante (de curta ou longa duração), de natureza excepcionalmente 
ameaçadora ou catastrófica, pode gerar uma resposta tardia conhecida como estado de estresse pós-
traumático (TEPT). Os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, podem ser subdivididos em 4 
categorias. Cite e descreva cada uma dessas categorias. 
 
R.: Os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático podem ser subdivididos em 4 categorias: intrusões, 
esquiva, alterações negativas da cognição e do humor e alterações da excitação e da reatividade. 
Intrusões: o primeiro grupo de sintomas do TEPT é o relacionado às revivescências do trauma. Esses sintomas 
de reexperimentação do trauma são específicos do TEPT, não sendo observados em outros transtornos 
psiquiátricos. As revivescências podem se apresentar sob diversas formas: sonhos vívidos, pesadelos, 
pensamentos ou sentimentos incontroláveis, flashbacks. O paciente queixa-se de pensamentos, imagens, 
sentimentos e comportamentos recorrentes relacionados ao evento traumático. As memórias são recorrentes, 
involuntárias, intrusivas e/ou perturbadoras. 
Esquiva:  nos sintomas de esquiva, o paciente evita pensamentos, sentimentos ou memórias associados ao 
evento e evita atividades, locais, conversas ou pessoas que desencadeiam memórias do evento. 
Alterações negativas da cognição e do humor: os efeitos negativos sobre a cognição e o humor podem levar à 
perda de memória para partes significativas do evento (amnésia dissociativa), a convicções ou expectativas 
negativas persistentes e exageradas sobre si mesmo, outros ou o mundo. 
Existem pensamentos distorcidos persistentes sobre a causa ou consequências do trauma que levam a culpar a si 
mesmo ou outros e  estado emocional negativo persistente (p. ex., medo, horror, raiva, culpa, vergonha). Também 
ocorre diminuição acentuada do interesse ou participação em atividades significativas com sensação de 
distanciamento ou estranhamento em relação a outras pessoas com incapacidade persistente de experimentar 
emoções positivas (p. ex., felicidade, satisfação, sentimentos amorosos). 
Alterações da excitação e da reatividade: relaciona-se à dificuldade para dormir, irritabilidade ou explosões 
exacerbadas, comportamento imprudente ou autodestrutivo, problemas de concentração, maior resposta de 
sobressalto e hipervigilância. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 
sobre a matéria. 
 

Intrusões com as devidas explicações: até 3 pontos 
Esquiva com as devidas explicações: até 3 pontos 
Alterações negativas da cognição e do humor com devidas explicações: 
até 3 pontos 
Alterações da excitação e da reatividade com as devidas explicações: até 
3 pontos. 

12 

2. Atendimento 
ao tema proposto 
na questão. 

Conforme exposto no Aspecto 1 (Conhecimento técnico-científico sobre a 
matéria), o tema proposto envolve a apresentação de 4 critérios. Assim, 
para cada critério não apresentado ou não desenvolvido, haverá o 
desconto de até [-1,5]. 

6 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022 
 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA  
1) No Brasil, a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna e uma importante causa de 
morbidade materna no mundo. Diante dessa complicação, cite os principais fatores de risco e as causas 
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da hemorragia pós-parto. Também descreva como podemos prevenir a hemorragia e cite, na ordem 
correta, qual é o tratamento quando a causa é atonia uterina (tratamento clínico e cirúrgico). 
 
R.: Dentre os principais fatores de risco para hemorragia pós-parto, estão patologias como: placenta prévia ou de 
inserção baixa, pré-eclampsia grave, hematócrito inferior a 30%; plaquetas em nível inferior a 100.000/ mm3; 
coagulopatias; uso de anticoagulantes; descolamento prematuro de placenta; acretismo placentário; cesárea ou 
cirurgia uterina previa; hipertensão gestacional; gestação múltipla e polidramnio. Se a paciente possuir histórico de 
hemorragia no último parto, também é considerado risco para hemorragia pós-parto; assim como obesidade 
materna (IMC maior que 35 Kg/m2) e indução do parto. Sobre as causas da hemorragia pós-parto temos que 
lembrar do mnemônico dos 4Ts que descreve as principais causas: tônus uterino (atonia uterina), que corresponde 
a 70% das causas; trauma (lacerações, hematomas, inversão e rotura uterina); tecido (retenção de tecido 
placentário, coágulos, acretismo placentário); e por último, a causa menos frequente, trombina (coagulopatias 
congênitas ou adquirida, uso de medicamentos anticoagulantes). Sobre a prevenção da hemorragia, o uso 
universal da ocitocina profilática após todos os partos é a medida mais eficaz na profilaxia da hemorragia pós-
parto e deve ser inserido como procedimento de rotina em todas as maternidades. O esquema de 10 UI de 
ocitocina, via intramuscular, é o mais utilizado atualmente. Na ausência da disponibilidade da ocitocina para 
prevenir HPP, outros uterotônicos, como a metilergometrina ou misoprostol, poderão ser usados. Para a 
prevenção da hemorragia, pode-se utilizar outras manobras, como: clampeamento oportuno e tração controlada 
do cordão e vigilância e massagem uterina após a dequitação placentária. Para o tratamento medicamentoso da 
hemorragia, usamos uterotônicos para combater a atonia uterina, e antifibrinolíticos (ácido tranexâmico), como 
terapia adjuvante, para controlar os sangramentos. Quando estamos diante de um útero com atonia, a primeira 
medida a ser realizada é a massagem uterina bimanual, ministrar ocitocina 5 ui endovenoso seguido da dose de 
manutenção (20-40 ui ocitocina); concomitantemente é necessário realizar o àcido tranexâmico 1 g endovenoso, 
em 10 minutos. Caso não haja melhora da hemorragia, deve-se prescrever metilergometrina (que não deve ser 
utilizado em quadros hipertensivos) e, caso não obtenha melhora no sangramento, deve-se prescrever misoprostol 
800 mcg, via retal. Se houver falha dos uterotônicos, pode-se utilizar o balão de tamponamento e o traje 
antichoque não pneumático. Se após todas essas medidas a atonia permanecerem, a indicação é resolução 
cirúrgica por via laparotomia. A via cirúrgica apresenta tratamentos conservadores, como suturas compressivas, 
ligaduras vasculares e, por última opção, a histerectomia. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-científico 
sobre a matéria. 

 

Para os fatores de risco citados: até [3,0] pontos; 
Para as causas citadas: até [3,0] pontos; 
Para os métodos de prevenção citados: até [3,0]; 
Para o tratamento da hemorragia: tratamento clínico e tratamento cirúrgico: 
até [2,5]; 
citar na ordem correta: até 0,5 pontos. 

12 

2. Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 

 

Para os fatores de risco citados: até [-1,5] pontos; 
Para as causas citadas: até [-1,5] pontos; 
Para os métodos de prevenção citados: até [-1,5]; 
Para o tratamento da hemorragia: tratamento clínico e tratamento cirúrgico: 
até [-1,0]; 
citar na ordem correta: até [-0,5] pontos. 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO GASTROENTEROLOGIA  
1) Paciente com cirrose hepática acompanhado em ambulatório foi admitido em sala de emergência via 
regulação SAMU, apresentando hematêmese franca, volumosa. Ao exame, obnubilado, sonolento, 
taquicárdico FC 140, Pressão sistólica 70 mmHg, pulso periférico filiforme, perfusão capilar maior de 3 
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segundos. Diante desse quadro, discorra sobre: (1) conduta imediata frente ao quadro de instabilidade 
hemodinâmica e choque; (2) uso racional de drogas vasoativas/volume (cristaloide) e uso de concentrado 
de hemácias; (3) terapia endoscópica adequada e tempo da realização; (4) antibioticoterapia/uso de 
sondas e  (5), no caso falha de tratamento, comentar sobre cirurgias propostas e utilização de 
hemodinâmica (embolização e /ou stents). 
 
R.:  
1. Sedação e intubação orotraqueal para proteção de via aérea. Droga preferencial etomidato associado à 

lidocaína e succinilcolina. Manter pressão arterial acima de 90 mmHg a sistólica e PAM (pressão arterial média) 
acima de 65 mmHg, sem promover hipertensão arterial. Para conseguir alcançar esses patamares, uso 
racional de cristaloide, concentrados de hemácias e drogas vasoativas. 

2. Uso de cristaloide de início associado a concentrado de hemácias para manter Hemoglobina em torno de 7 
g/dL além de evitar super expansão plasmática e risco de novo rompimento ou perpetuar sangramento 
varicoso, conduta essa chamada de hipotensão permissiva. 

3. Para controle do sangramento, caso o paciente não esteja utilizando drogas vasopressoras como 
noradrenalina, iniciar telipressina na dose de 2mg ev a cada 4 horas para pacientes acima de 70 kg, 1,5mg 
para pacientes entre 50 e 70 Kg e 1,0mg para pacientes abaixo de 50 Kg. Após estabilização hemodinâmica, 
realizar a endoscopia digestiva alta e utilizar ligadura elástica de varizes esofágicas caso o sangramento seja 
varicoso. Pode ser utilizado escleroterapia com ethamolin caso não tenha disponibilidade no serviço de 
ligadura elástica. No caso de ser varizes de fundo gástrico, utilizar cianoacrilato preferencialmente. Gastropatia 
hipertensiva portal severa sangrante, utilização de plasma de argônio torna-se necessária.  

4. Paciente cirrótico deve ser instaurado de imediato profilaxia para translocação bacteriana com ceftriaxona 1,0g 
EV a cada 24 horas. O uso de sonda nasogástrica para monitorar sangramento pré e pós-endoscopia é 
controverso. Pode ser utilizado sonda para lavagem de conteúdo gástrico, desde que a endoscopia seja 
realizada tão logo quanto possível. Caso o sangramento não seja controlado ou ocorra hemorragias volumosas 
impedindo a realização da endoscopia, o uso do balão de SEngstaken- Blakmore torna-se necessário por um 
período de 12 horas até, no máximo, 24 hs, o qual deve ser desinsuflado e realizada a endoscopia digestiva 
alta. 

5. Caso não seja possível o controle hemorrágico, a alternativa mais promissora e com melhores resultados é a 
inserção de tips. O uso de embolização em artérias de fundo gástrico para varizes de fundo é uma opção em 
serviços especializados. As cirurgias estão em desuso por vários motivos, devido à alta mortalidade e à 
inexperiência de cirurgiões nesse tipo de cirurgia, sendo as propostas a derivação com shunt espleno renal e a 
mesentérico-cava. 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Item Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria  
 

O conhecimento técnico-científico sobre a matéria será apurado com base 
nos seguintes critérios:  
1.1. reconhecer a possibilidade de broncoaspiração e proteção via aérea bem 
como manejo da reposição volêmica e uso drogas vasoativas. Até 3,0; 
1.2. Estabelecer conceito de hipotensão permissiva e manutenção 
euvolêmica. Até 3.0; 
1.3. Manejo de drogas vasopressoras  varicosas e conceito do manejo 
endoscópico do sangramento varicoso. Até 2,0; 
1.4. Conceito de profilaxia de translocação bacteriana Até 2,0; 
1.5 O que fazer em falhas do procedimento endoscópico para tratamento 
definitivo Até 2,0. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão.  
 

Para cada critério que o candidato não colocou no conhecimento técnico-
científico haverá os seguintes descontos em relação ao atendimento ao tema:  
Ausência de 1.1: desconto de até 1.5; 
Ausência de 1.2: desconto de até 1.5; 
Ausência de 1.3: desconto de até 1.0; 
Ausência de 1.4: desconto de até 1.0; 
Ausência de 1.5: desconto de até 1.0; 

06 
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                  SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022 
 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO ENDOCRINOLOGIA  
1) Paciente do sexo feminino de 21 anos de idade, sem comorbidades prévias, chega à emergência com 
quadro de dor abdominal, vômitos, mal-estar e febre de 38 graus, com evolução do quadro há 3 dias. Ao 
exame: paciente corada, desidratada ++/4, acianótica, anictérica, pressão arterial de 90x60 mmHg, 
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frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. Tireoide sem sopros e normopalpável. Exame 
cardiovascular sem particularidades. Exame do aparelho respiratório sem alterações. Abdome: 
peristáltico, flácido, discretamente doloroso à palpação profunda, sem massas, visceromegalias ou sinais 
de irritação peritoneal. Membros inferiores sem alterações. Nos exames laboratoriais, encontra-se: 
glicemia 476 mg/dL; pH=7,20; Bicarbonato 11 mEq/L; Potássio 5,1 mEq/L; Sódio 140 mEq/L; Ureia 60 
mg/dL; Creatinina 1,4 mg/dL; Hemoglobina 12 g/L; Leucometria 14.000 com 6% de bastões. Cetonúria 
presente. Análise de urina com glicosúria 2+.  
O caso descrito se refere à mais importante emergência endocrinológica. Em relação a essa patologia, 
essa patologia, discorra sobre sua definição, apresentação clínica, classificação, causas principais, 
diagnósticos diferenciais, tratamento, critérios de resolução, manejo após resoluções e possíveis 
complicações do tratamento. 
 
R.: A Cetoacidose Diabética (CAD) caracteriza-se por hiperglicemia, acidose metabólica e cetose. Ela é causada 
pela falta de insulina (ou de sua ação) e pela elevação dos hormônios contrarreguladores (glucagon, 
catecolaminas, cortisol e hormônio do crescimento [GH]). Mesmo sem alterações na administração de insulina, o 
aumento dos hormônios contrarreguladores durante períodos de estresse leva a distúrbios no metabolismo dos 
carboidratos, das proteínas e da gordura. Juntos, esses distúrbios levam ao desenvolvimento da CAD, com 
hiperglicemia e cetogênese. É a manifestação inicial do Diabetes em 20% dos adultos e 40% das crianças 
com DM tipo 1. Infecções, estresse emocional/físico, má adesão ao tratamento, uso de medicações e drogas, 
além de outras doenças agudas são fatores precipitantes. Os pacientes normalmente apresentam-se 
desidratados, hipotensos, taquicárdicos e taquipneicos. Diagnósticos diferenciais: acidose lática, acetoacidose 
alcoolica, acidose uremica. Laboratorialmente, temos glicemia >200 mg/dl, cetonemia/cetonúria, pH menor que 7,3 
e ânion gap (AG) aumentado. A CAD é classificada em Leve (paciente alerta, pH entre 7,25 e 7,3 / HCO3 entre 15 
e 18 / AG >10), Moderada (paciente sonolento / pH entre 7,0 e 7,24 / HCO3 entre 10 e 14,9 / AG >12), e Grave 
(paciente em estupor/coma / pH < 7,0 / HCO3 <10 / AG>12). A abordagem do paciente deve incluir sempre a 
monitorização adequada (diurese, entrada de volume, sinais vitais, glicemia), correção da hipovolemia, da 
hiperglicemia, das perdas eletrolíticas e investigação cuidadosa (triagem infecciosa, avaliação cardiológica, 
exames de imagem e demais exames de acordo com os fatores de risco do paciente) e tratamento da causa 
predisponente. Esses pacientes apresentam grave desidratação. Usa-se solução fisiológica isotônica (NaCl 
a 0,9%), infundida em uma velocidade de 500 a 1.000 mL/hora, durante as primeiras 2 horas. Após a correção do 
volume intravascular, a velocidade de infusão pode ser diminuída para 250 mL/hora ou ser trocada por uma 
solução de NaCl a 0,45%, dependendo das concentrações de sódio e do estado de hidratação. Antes de 
administrar insulina, o potássio deverá ser dosado e reposto conforme necessidade. Se estiver menor que 3,3 
mEq/L, a insulinização será adiada até que que a reposição resulte em uma potassemia mínima de 3,3 mEq/L. A 
administração de insulina regular por via intravenosa (IV) em infusão contínua é o tratamento de escolha (em 
casos leves, pode-se usar insulina por via subcutânea (SC). Pode-se administrar um bolus de 0,15 U/kg de peso 
de insulina regular, seguido por uma infusão contínua de 0,1 U/kg/hora. Quando os níveis de glicemia alcançam 
250, deve-se diminuir a infusão para 0,05 U/kg/hora e adicionar glicose a 5 ou 10% ao soro de hidratação. A 
velocidade de infusão pode ser ajustada conforme a glicemia até a resolução do quadro de CAD, da obnubilação 
mental ou da hiperosmolaridade. HCO3 ≥ 18, glicemia <200, pH ≥ 7,3 anion gap ≤ 12 são os critérios de resolução 
da CAD. Quando esses níveis são alcançados e a alimentação oral é tolerada, a insulina SC deve ser introduzida. 
A insulina em bomba deve ser desligada cerca de 2 horas após a administração da insulina SC. Hipocalemia, 
hipoglicemia e edema cerebral são complicações relacionadas ao tratamento da CAD. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria. 

1.1 Definir corretamente a CAD e sua apresentação clínica - Até 2,0; 
1.2 Informar corretamente a classificação da CAD - Até 2,0; 
1.3 Informar as causas principais e diagnósticos diferenciais - Até1,0; 
1.4 Apresentar o correto tratamento da CAD - até 3,0; 
1.5 Apresentar os critérios de resolução da CAD e manejo pós resolução - 

Até 2,0; 
1.6 presentar as possíveis complicações do tratamento da CAD - Até 2,0. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão. 

2.1. Não definiu ou definiu incompletamente a CAD e/ou sua apresentação 
clínica - Até 1,0; 
2.2. Informou de forma incompleta a classificação da CAD - Até 0,5; 
2.3. Não informou as causas principais e/ou diagnósticos diferenciais - Até 
0,5; 
2.4. Apresentou de forma incompleta o tratamento da CAD - até 3,0; 
2.5. Não apresentou os critérios de resolução da CAD e/ou manejo pós 
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resolução - Até 0,5; 
2.6. Não apresentou as possíveis complicações do tratamento da CAD - Até 
0,5. 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA  
1) Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, compareceu à Clínica Odontológica da Polícia Militar do 
Estado de Goiás com queixa de dor pulsátil no dente 12 e febre. Relatou, durante a anamnese, ser 
portadora de válvula cardíaca protética e alérgica à penicilina. Ao exame físico, observou-se tumefação do 
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lábio superior no lado direito e gengival no fundo de sulco ao nível do mesmo dente, sensibilidade 
extrema à palpação/percussão e presença de mobilidade. O teste de sensibilidade ao frio foi negativo. 
Radiograficamente, observou-se cárie profunda na face distal e discreto espessamento de ligamento 
periodontal apical. Diante do presente quadro clínico, defina o diagnóstico e explique detalhadamente a 
conduta clínica, incluindo procedimentos e orientação pós-operatória ao paciente.  
 
R.: O diagnóstico do presente caso é abscesso apical agudo evoluído. Como a paciente é portadora de válvula 
cardíaca protética, deve-se realizar profilaxia antibiótica com o objetivo de evitar uma possível endocardite 
bacteriana. Como a paciente relatou ser alérgica a penicilinas, a amoxicilina, 2g, de 30 minutos a 1h antes do 
procedimento, que é o protocolo padrão, está contraindicada. Assim, deve-se optar pela Clindamicina 600 mg, de 
30 minutos a 1h antes do procedimento. Antes de qualquer procedimento, a paciente deve realizar bochecho com 
clorexidina 0,12% por 1 minuto. Feito isso, deve-se evitar a anestesia infiltrativa terminal devido ao processo 
infeccioso e inflamatório presente no local por causa da presença de pus, o que facilitaria ou levaria à 
disseminação de tal infecção, além de dificultar o efeito anestésico devido à sua dissociação iônica, dificultando 
sua entrada na fibra nervosa. Por isso, deve-se realizar uma anestesia troncular, fugindo da região, no caso a 
técnica do bloqueio do nervo infraorbital. Após anestesia, deve-se realizar o acesso endodôntico e a limpeza do 
canal radicular pela técnica crown-down, limpando inicialmente a região cervical, seguindo pelo terço médio e, só 
depois, o terço apical, com o objetivo de não levar mais contaminação para a região periapical. A limpeza e 
desinfecção do canal radicular deve ser realizada pela ação de instrumentos endodônticos e solução irrigadora, 
hipoclorito de sódio 2,5% ou clorexidina 2%. A cada troca de lima, realizam-se irrigação e aspiração, deixando o 
conduto sempre inundado com a solução irrigadora. Ao final do preparo químico mecânico parcial, seleciona-se 
uma mecha de algodão seca e esterilizada, de tamanho compatível com as dimensões da câmara pulpar. A 
seguir, a mecha é umedecida com hipoclorito de sódio 2,5% ou clorexidina 2%(dependendo de qual solução foi 
escolhida para irrigação) e colocada na câmara pulpar, de modo a permitir um espaço de 3 a 5 mm de espessura 
para a aplicação do material selador temporário. A coroa deve ser devidamente selada com Ionômero de vidro ou 
resina composta e deve ser realizado o ajuste oclusal. Como o abscesso está na fase evoluída e apresenta 
edema no fundo de sulco, deve-se realizar, na sequência, a sua drenagem com uma lâmina de bisturi número 11 
ou 15 no ponto mais flutuante e instalar um dreno, o qual será retirado de 1 a 2 dias após a melhora do quadro 
clínico. Ao final do atendimento, deve-se prescrever antibiótico pós-operatório, uma vez que a paciente já 
apresentava comprometimento sistêmico pela presença de febre e tumefação labial, e analgésico/anti-inflamatório 
para controle da dor local.  O antibiótico de escolha deverá ser clindamicina 300mg de 6/6h por 7 dias, dipirona 1g 
de 8/8h, ou 500mg de 6/6h por 3 dias e ibuprofeno 600mg de 8/8h por 3 dias. Após esse atendimento, a paciente 
deve ser monitorada com o objetivo de acompanhar a evolução, verificar se os sintomas estão regredindo ou não 
e garantir a sua adesão ao tratamento medicamentoso. Após a remoção do dreno, de 1 a 2 dias após a melhora 
do quadro clínico, realiza-se o preparo químico mecânico completo e a inserção de medicação intracanal à base 
de hidróxido de cálcio. Após 20 a 30 dias, se as condições clínicas forem favoráveis, sem exsudato inflamatório 
intracanal nem outro sinal/sintoma, realiza-se a obturação endodôntica. 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre o 
conteúdo. 

Adequada correlação entre o diagnóstico e o tratamento proposto [5,00]. 
Conduta correta, incluindo procedimentos clínicos [3,00] e orientação pós-
operatória ao paciente [4,00]. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão. 
 

Correlação entre o diagnóstico e o tratamento proposto [2,5]. 
Conduta correta: procedimentos clínicos [1,5] e orientação pós-operatória ao 
paciente [2,0]. 

6 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

               SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022 
 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO DERMATOLOGIA  
1) Paciente do sexo feminino, com lesão pigmentada com bordas irregulares, assimétrica, dermatoscopia 
sugerindo áreas com pseudópodes e véu de noiva. Diante desse caso, identifique o diagnóstico, cite os 
principais tipos histológicos e fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Além disso, 
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identifique o tipo histológico mais provável com base na epidemiologia e descreva a conduta clínica inicial 
a ser tomada, explicando o significado do índice de Breslow, sua importância e evolução, caso o Breslow 
seja de 1,5 mm. Por fim, explique a avaliação do linfonodo sentinela (conceito e função) e o rastreio de 
metástases. 
 
R.: Melanoma maligno - Os Tipos histológicos existentes são: Extensivo superficial, nodular, Lentiginoso acral, 
Lentigo maligno melanoma. 

Fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de tumor: exposicão à radiação ultravioleta, nevo displásico, 
história familiar de melanoma, imunossupressão, fototipos I e II de Fitzpatrick, história pessoal de outro câncer de 
pele. 

Epidemiologicamente, o melanoma mais frequente é o subtipo extensivo superficial.  

O diagnóstico da paciente em questão é melanoma maligno. A primeira conduta a ser tomada perante esse caso é 
a realização de Biópsia excisional com margens exíguas ou até com 2mm. 

Após a retirada da lesão, a peça é enviada para análise anatomopatológica, na qual será identificado o tipo 
histológico do tumor e o índice de Breslow o qual guiará as condutas subsequentes.  

O índice de Breslow avalia a profundidade tumoral linear em milímetros e é baseado nele que se amplia a margem 
cirúrgica após a retirada da lesão primária. A ampliação conforme esse índice garante melhor prognóstico e 
sobrevida aos pacientes.  

Para Breslow de 1,5 mm, como no caso descrito, em um segundo tempo cirúrgico, deve ser feita a ampliação de 
margens cirúrgicas com 1,0 a 2,0 cm. 

Logo após, deve ser realizada avaliação do linfonodo sentinela, que consiste na retirada do primeiro linfonodo que 
recebe a drenagem linfática próximo à lesão já retirada. Esse procedimento tem por função avaliar a presença de 
metástases regionais e, conforme o resultado da avaliação desse linfonodo, positivo ou negativo para tumor, deve-
se fazer o esvaziamento ganglionar da cadeia potencialmente acometida e rastrear possíveis metástases a 
distância com exames de imagem: tomografia computadorizada, PET SCAN.  

Caso sejam encontradas metástases a distância, deve ser instituído tratamento sistêmico com quimioterapia,  
imunoterapia e, caso a metástase seja cerebral, deve ser associada radioterapia / radiocirurgia ao tratamento. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria 

- Diagnóstico:  Melanoma maligno. Até 2 pontos; 
- Tipos histológicos :Extensivo superficial, nodular, Lentiginoso acral, Lentigo 

maligno melanoma. Até 2 pontos; 
- Fatores de risco: Exposição à radiação ultravioleta, nevo displásico, história 

familiar de melanoma, imunossupressão, fototipos I e II de Fitzpatrick, 
história pessoal de outro câncer de pele. Até 2 pontos; 

- Tipo histológico mais provável. Até 1 ponto; 
- Conduta inicial: biópsia excisional. Até 2 pontos; 
- Índice de Breslow - profundidade tumoral linear em milímetros, prognóstico. 

Até 1 ponto; 
- Linfonodo sentinela - o que é e qual é sua função. Até 1 ponto; 
- Rastreio de metástases. Até 1 ponto; 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 

Se o candidato deixou de colocar:   
- Diagnóstico: Melanoma maligno [até -1,0]; 
- Tipos histológicos :Extensivo superficial, nodular, Lentiginoso acral, Lentigo 
maligno melanoma [até -1,0]; 
- Fatores de risco: Exposição à radiação ultravioleta, nevo displásico, história 
familiar de melanoma, imunossupressão, fototipos I e II de Fitzpatrick, história 
pessoal de outro câncer de pele [até -1,0]; 
- Tipo histológico mais provável [até -0,5]; 
- Conduta inicial: biópsia excisional [até -1,0]; 
- Índice de Breslow - profundidade tumoral linear em milímetros, prognóstico 
[até -0,5]; 
- Linfonodo sentinela - o que é e qual é sua função [até -0,5]; 
- Rastreio de metástases [até -0,5]. 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO CLÍNICA GERAL 
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1) Pneumonia é definida como infecção dos pulmões. Ela ocorre pela penetração de agentes infecciosos 
ou irritantes nos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Diante do exposto, defina pneumonia 
adquirida na comunidade, pneumonia nosocomial e pneumonia associada à ventilação mecânica. Indique 
os principais agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade, da pneumonia nosocomial, da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e como é determinado seu tratamento, dando exemplo de 
uma medicação. Defina a CRB-65, aponte seus critérios e descreva como o seu escore é interpretado. 
 
R.: -Pneumonia adquirida na comunidade: a pneumonia adquirida na comunidade é aquela que acomete o 
paciente fora do ambiente hospitalar ou que surge nas primeiras quarenta e oito horas de internação hospitalar.  
-Pneumonia nosocomial: a pneumonia nosocomial é definida como infecção do parênquima pulmonar que ocorre 
depois de aproximadamente quarenta e oito horas de internação. 
-Pneumonia associada à ventilação mecânica: é definida como infecção do parênquima pulmonar que ocorre 
depois de aproximadamente quarenta e oito horas após intubação orotraqueal. 
-Agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade: Streptococcus pneumoniae; Haemofilus influenzae; 
Chlamídia pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae. 
-Agentes etiológicos da pneumonia nosocomial: Pseudomonas aeruginosa; Stafilococcus aureus resistente a 
meticilina; Acinetobacter baumanii. 
-Agentes etiológicos da pneumonia associada à ventilação mecânica: Pseudomonas aeruginosa; Stafilococcus 
aureus resistente à meticilina; Acinetobacter baumanii. 
-Tratamento da pneumonia adquirida na comunidade: tratamento empírico dirigido aos principais agentes 
etiológicos; iniciar antibióticos como Amoxicilina/Levofloxacino. 
-Tratamento da pneumonia nosocomial: tratamento guiado por cultura; iniciar antibióticos de amplo espectro. 
-Tratamento da pneumonia associada à ventilação mecânica: tratamento guiado por cultura; iniciar antibióticos de 
amplo espectro. 
-CRB-65: é uma escala utilizada para ajudar a determinar a gravidade do paciente com pneumonia, facilitando a 
determinação de tratamento ambulatorial ou hospitalar. Ela não deve ser usada isoladamente, e sim em conjunto 
com o estado clínico e as condições sociais do paciente. 
-Critérios da CRB-65: C: nível de consciência; R: frequência respiratória >30irpm; B: pressão sanguínea 
PAS<90mmhg e/ou PAD<60mmHg; 65: idade maior que 65 anos. 
-Interpretação do escore CRB – 65: cada critério vale 1 ponto; nenhum ponto computado indica mortalidade baixa 
(1,2%) – provável tratamento ambulatorial; de 1 a 2 pontos indica mortalidade intermediária (8,15%) – avaliar o 
tratamento hospitalar; de 3 a 4 pontos indica mortalidade alta (31%) – hospitalização urgente. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos  Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria  
 

1- Definição de pneumonia adquirida na comunidade: Até 1,0; 
2- Definição de pneumonia nosocomial: Até 1,0; 
3- Definição de pneumonia associada à ventilação mecânica: Até 1,0; 
4- Agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade: Até 1,0; 
5- Agentes etiológicos da pneumonia nosocomial: Até 1,0; 
6- Agentes etiológicos de pneumonia associada à ventilação mecânica: Até 

1,0; 
7- Tratamento da pneumonia adquirida na comunidade e exemplo de 

medicação: Até 1,0; 
8- Tratamento da pneumonia nosocomial e exemplo de medicação: Até 1,0; 
9- Tratamento da pneumonia associada à ventilação mecânica e exemplo 

de medicação: Até 1,0; 
10- Definição da CRB-65: Até 1,0; 
11- Critérios da CRB – 65: Até 1,0; 
12- Interpretação do escore CRB – 65: Até 1,0. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão  
 

Conforme exposto no aspecto 1 (conhecimento técnico-científico), o tema 
proposto envolve a apresentação de 12 critérios. Assim, para cada critério 
não apresentado ou não desenvolvido, haverá o desconto de até [-0,5]. 
 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

12 

2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

06 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 



2 
 

texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
 

04 

 
 
 
 
 
 
2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO CIRURGIA GERAL  
1) A pancreatite aguda é uma patologia altamente prevalente. Estima-se que atualmente seja a principal 
causa gastrointestinal de hospitalização. A respeito dessa patologia, responda: Qual é a patogênese da 
pancreatite aguda? Quais são seus principais agentes etiológicos? Como é feito seu diagnóstico? 
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Atualmente, como é classificada a pancreatite aguda quanto à sua gravidade? E quais são as principais 
bases para seu manejo? 
 
R.: Os principais eventos da patogênese da pancreatite aguda incluem a ativação intracelular de zimogênios 
(precursores enzimáticos inativos), liberação de citocinas inflamatórias e comprometimento vascular. A liberação 
dessas citocinas e do fator de necrose tumoral alfa dos macrófagos desencadeia uma cascata inflamatória que 
leva à síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS). As principais etiologias da pancreatite aguda são: 
litíase biliar e alcoolismo. Outras causas da pancreatite aguda são: hipertrigliceridemia (geralmente >1000 mg/dl), 
algumas medicações, hiper ou hipocalcemia, traumas, vasculites, idiopáticas (20%). Para o diagnóstico de 
pancreatite aguda, são necessários dois dos três critérios a seguir: Dor abdominal típica ; Elevação da lipase 
sérica (ou amilase sérica) para três vezes ou mais do que o limite superior do normal; Achados característicos em 
exames de imagem.  

Quanto à gravidade, definem-se três graus: Leve: ausência de falência orgânica e de complicações locais ou 
sistêmicas; Moderadamente grave:  presença de disfunção orgânica transitória  (< 48 horas) associada ou não à 
presença de complicações locais; Grave: presença de disfunção orgânica persistente (> 48 horas), podendo 
envolver um ou vários órgãos. 

O manejo do paciente é mais bem direcionado após a análise de gravidade do quadro, mas, apesar disso, todo 
tratamento de pancreatite aguda se baseia no seguinte tripé: 1º Controle álgico adequado: o paciente comumente 
apresenta-se com uma dor importante, mas que não necessariamente associa-se à gravidade do quadro clínico. A 
terapêutica antiálgica deve ser sempre escalonada para o controle adequado da dor, lançando-se mão de 
opioides, AINES (a depender do julgamento clínico e de ausência de contraindicações como insuficiência renal 
aguda) e outros analgésicos simples. 2º Expansão volêmica:  quanto à expansão volêmica, preferencialmente, 
recomenda-se o uso de ringer lactato, direcionando o tratamento às metas clínicas e laboratoriais de melhora 
perfusional. 3º Ajuste da dieta: preconiza-se sua suspensão por 24 a 48 horas. Passado esse período, a 
reintrodução alimentar precoce deve ser estimulada de acordo com a aceitação e tolerância do doente.  Caso o 
paciente não tolere a reintrodução alimentar oral, sugere-se avaliar o uso de nutrição enteral. Contudo vale 
ressaltar que o estímulo para a reintrodução alimentar precoce é fundamental para reduzir as chances de 
translocação bacteriana e de necrose pancreática.   

É importante avaliar possíveis complicações através do uso de exames de imagem em casos de ausência de 
melhora clínica após 48-72 horas de tratamento. Em casos de complicações, podem ser necessários 
procedimentos cirúrgicos como drenagem endoscópica e, nos casos de origem biliar, a colecistectomia é 
preconizada. Por fim, é interessante ressaltar que o uso rotineiro de antibiótico está contraindicado, devendo ser 
utilizado somente em casos de complicação infecciosa sobreposta, o que ocorre, geralmente, entre a 2ª e a 4ª 
semana após o início dos sintomas. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimen
to técnico-
científico 
sobre a 
matéria 

Explicar com base na literatura atual: 

 a patogênese – Até 2,4; 

 a etiologia – Até 2,4; 

 o diagnóstico – Até 2,4; 

 a classificação – Até 2,4 e 

 o manejo da pancreatite aguda – Até 2,4. 

12 

2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 

Conforme exposto no Aspecto 1 (Conhecimento técnico-científico), o tema 
proposto envolve a apresentação de 05 critérios. Assim, para cada critério não 
apresentado ou não desenvolvido, haverá o desconto de até [-1,2]. 
 

06 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 
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2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 
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3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 
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TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
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4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
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2º TENENTE QOS - OFICIAL MÉDICO CARDIOLOGIA  
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1) Paciente negro de 30 anos de idade é atendido em pronto-socorro cardiológico com quadro de dispneia 
aos pequenos esforços de início há 3 dias, com piora no dia do atendimento. Relata dor precordial do tipo 
“rasgando” há 5 dias e, no momento, dor de leve intensidade (escala de dor 2/10). Ao exame físico inicial, 
apresenta: sopro diastólico em 2° espaço intercostal direito, presença de terceira bulha (B3), turgência 
jugular patológica, perfusão periférica lentificada e estertores crepitantes em bases pulmonares. 
PA:90/50mmHg, saturação periférica de O2: 89% , FC:110bpm. Eletrocardiograma sem sinais de isquemia 
miocárdica, enzimas cardíacas negativas.  Foi realizado ecocardiograma transtorácico que evidenciou 
sinais de dissecção de aorta (região da raiz aorta), refluxo aórtico moderado/importante, dilatação 
moderada de VE e fração de ejeção de 35%. Considerando o quadro clínico apresentado: 
 
1. descreva os possíveis achados clínicos (semiológicos) relacionados à valvopatia aguda desenvolvida 

pelo paciente; 
2. explique a fisiopatologia da presença de terceira bulha para o caso clínico em questão; 
3. cite pelo menos 3 dos critérios maiores de Framingham para avaliação diagnóstica da IC aguda; 
4. indique qual é o perfil hemodinâmico do paciente; 
5. faça uma prescrição inicial para a estabilização da IC aguda desse paciente; 
6. cite quais classes de drogas devem ser prescritas após estabilização hemodinâmica do paciente com 

objetivo de redução da mortalidade cardiovascular. 
 
R.: 1.   A valvopatia apresentada pelo paciente é refluxo aórtico (agudo). Os prováveis achados semiológicos 
desse caso incluem pressão arterial divergente, sopro de austin-flint, sinal de Musset, sinal de Quincke, sinal de 
Muller, pulso de Corrigan, sinal de Traube. 

2.   O paciente do caso descrito apresenta insuficiência cardíaca aguda (hipervolemia pulmonar com hipovolemia 
periférica), devido à insuficiência aórtica aguda. A presença de B3 ocorre devido à sobrecarga volumétrica imposta 
pelo refluxo aórtico agudo. 

3.   Critérios maiores de Framingham: turgência jugular, refluxo hepatojugular, estertores pulmonares, galope de 
terceira bulha, dispneia paroxística noturna, edema pulmonar agudo. 

4.   O perfil hemodinâmico do caso descrito é frio e congesto – caracterizado por sinais de baixo débito (frio) e 
hipervolemia pulmonar (congesto). 

5.   Prescrição inicial: 

Oxigenoterapia – 3-5l/min. 

Ventilação não invasiva. 

Cabeceira elevada a 30°. 

Avaliar volemia. 

Furosemida 40mg EV ACM. 

Dobutamina 2 ampolas + SG5%--210ml EV em BIC. 

Noradrenalina 4 ampolas + SG5%--234ml EV em BIC. 

Profilaxia trombose venosa. 

6.   IECA/BRA. 

      Betabloqueadores. 

      Antagonista da aldosterona. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspectos Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria  
 

1. Descrição dos possíveis achados clínicos (semiológicos) relacionados à 
valvopatia aguda desenvolvida pelo paciente. (até 2,0) 

2.  Explicação sobre a fisiopatologia da presença de terceira bulha. (até 1,0) 
3. Citação de pelo menos 3 dos critérios maiores de Framingham para 

avaliação diagnóstica da IC aguda. (até 1,0 ) 
4. Classificação do perfil hemodinâmico do paciente. (até 2,0) 
5. Prescrição inicial para a estabilização da IC aguda desse paciente. (até 

4,0) 
6. Classes de drogas que devem ser prescritas após estabilização 

hemodinâmica do paciente com objetivo de redução da mortalidade 
cardiovascular. (até 2,0) 
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2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 
 

1. Descrição dos possíveis achados clínicos (semiológicos) relacionados a 
valvopatia aguda desenvolvida pelo paciente. (até 1,0) 

2. Explicação sobre fisiopatologia da presença de terceira bulha. (até 1,0) 
3. Citação de pelo menos 3 dos critérios maiores de Framingham para 

avaliação diagnóstica da IC aguda. (até 0,5) 
4. Classificação do perfil hemodinâmico do paciente. (até 0,5) 
5. Prescrição inicial para a estabilização da IC aguda desse paciente. (até 

2,0) 
6. Classes de drogas que devem ser prescritas após estabilização 

hemodinâmica do paciente com objetivo de redução da mortalidade 
cardiovascular. (até 1,0) 
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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
11.1 A Prova Discursiva será realizada para os cargos de Cadete – Polícia Militar e 2º Tenente QOS 
(Médico/Odontólogo/Psicólogo) Polícia Militar, juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 
8.5 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos em Edital. 
11.2 A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos, conforme Anexo II – 
dos Conteúdos Programáticos. 
11.2.1 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca 
Corretora, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.2, cuja pontuação máxima será de 25 (vinte e cinco) 
pontos. O candidato deverá atingir 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a 
Prova Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos em Edital. 
11.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 11.2: 
 
TABELA 11.2 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 
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2 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. Assim, a cada critério não atendido em relação 
ao Aspecto 1 (Conhecimento técnicocientífico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 
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3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto 
na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de 
vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

03 

4 
Utilização adequada da 
Língua 
Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

04 

TOTAL DE PONTOS PARA CADA QUESTÃO 25 

 
11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 
11.6 O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
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texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 
11.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta. 
11.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, 
acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato. 
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
11.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
11.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 
11.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao 
candidato: “Para correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 
11.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste 
Edital. 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico 
em relação ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, 
esclarecemos que a avaliação seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os 
cargos:   

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

Argumentação excelente [2 a 3]; 
Mediana [1 a 1,90] e; 
Ruim [0,20 a 0,90]. 
 

03 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 
resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais 
descontos; 
Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 
Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 
quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 
Até [-0,60] para ilegibilidades. 
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2º TENENTE QOS - OFICIAL ODONTOLÓGICO - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL  
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1) A prevalência das fraturas condilares varia entre 17,5% a 52% de todas as fraturas mandibulares. Em 
sua maioria, uma força direta, na parte distal da mandíbula, se dissipa para a área articular localizada na 
parte proximal e em um sistema de proteção para que não ocorra perfuração da fossa mandibular no osso 
temporal. O processo condilar acaba sofrendo rupturas. As fraturas condilares diferem significativamente 
das demais fraturas da mandíbula, pois podem afetar a oclusão, a mastigação, as vias respiratórias e a 
fala. Dessa forma, cite e explique as alterações anatômicas funcionais que decorrem das fraturas 
condilares.  

R.: As alterações anatômicas funcionais decorrentes das fraturas condilares são: 

1 – Contato oclusal prematuro ipsilateral. Em virtude da perda de altura da mandíbula no lado lesionado, os 
dentes contatarão primeiro, ou exclusivamente, no lado da lesão. Muitas vezes, esse é um primeiro contato, 
seguido de um movimento de balanceio da mandíbula em uma posição de máxima intercuspidação. Assim, 
embora a oclusão final possa parecer normal, a observação cuidadosa da trajetória de fechamento revelará o 
desarranjo funcional.  
2 – Incapacidade de atingir a máxima intercuspidação. Normalmente, inclui um único contato posterior no lado 
ipsilateral e uma mordida aberta em forma de cunha, o que indica que a mudança na oclusão ocorreu de forma 
aguda. Em fraturas bilaterais da mandíbula, que incluem as condilares bilaterais, pode estar presente uma grande 
mordida aberta anterior. Nas fraturas condilares bilaterais com uma fratura de sínfise mandibular associada, o 
alargamento facial pode resultar em mordidas cruzadas vestibulares posteriores e mordida aberta anterior. 
3 - Laterognatia ispilateral. Para fraturas unilaterais, pode não haver nenhuma maloclusão tipo mordida aberta 
evidente, embora possa haver uma laterognatia em direção ao lado da lesão condilar. A relação molar do lado da 
lesão pode tender em direção à maloclusão de classe II devido ao retrodeslocamento da mandíbula desse lado. 
4 – Desvio Ipsilateral à abertura. A trajetória de abertura da mandíbula, muitas vezes, torna-se um desvio em 
formato de arco em direção ao lado da lesão condilar. O terminal, ou ponto tardio, do ciclo de abertura pode 
produzir um desvio mais abrupto e agudo da mandíbula em direção ao lado da lesão. 
5 – Interferências oclusais do lado de balanceio durante a translação mandibular contralateral. Ao executar 
o movimento da porção contralateral da mandíbula, o ramo funcionalmente encurtado no lado lesionado causará 
interferências do lado de balanceio, muitas vezes sem possibilitar contatos desimpedidos do lado de trabalho. 
Além disso, limitações na quantidade de excursão lateral contralateral podem estar presentes. 
6 – Limitação de abertura de boca. Essa alteração pode ocorrer em virtude das interferências funcionais dos 
segmentos fraturados, do pinçamento da coronóide, da hemartrose articular concomitante ou da dor pela 
imobilização. O deslocamento e a rotação do segmento condilar podem produzir trismo. 
 
DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Cada questão valerá até 25 pontos, de acordo com a especificação apresentada abaixo. 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria. 
 

1 – Contato oclusal prematuro ipsilateral, com as devidas explicações: até 2,0; 
2 – Incapacidade de atingir a máxima intercuspidação, com as devidas explicações: até 
2,0; 
3 – Laterognatia ipsilateral, com as devidas explicações: até 2,0; 
4 – Desvio ipsilateral à abertura, com as devidas explicações: até 2,0; 
5 – Interferências oclusais do lado de balanceio durante a translação mandibular 
contralateral, com as devidas explicações: até 2,0; 
6 – Limitação de abertura de boca, com as devidas explicações: até 2,0. 
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2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 
 

Cada critério que o candidato não colocou no conhecimento técnico-científico vai 
representar um desconto em relação ao atendimento ao tema. Assim, se o candidato 
deixar de colocar uma das alterações anatômicas funcionais decorrentes das fraturas 
condilares, considerando que o total do TEMA é 6,00, ele receberá um desconto de 1 
ponto. Então, se o candidato deixou de colocar:  
1 – Contato oclusal prematuro ipsilateral, com as devidas explicações: até [-1,0]; 
2 – Incapacidade de atingir a máxima intercuspidação, com as devidas explicações: até 
[-1,0]; 
3 – Laterognatia ipsilateral, com as devidas explicações: até [-1,0]; 
4 – Desvio ipsilateral à abertura, com as devidas explicações: até [-1,0]; 
5 – Interferências oclusais do lado de balanceio durante a translação mandibular 
contralateral, com as devidas explicações: até [-1,0]; 
6 – Limitação de abertura de boca, com as devidas explicações: até [-1,0]. 
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