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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU 
EDITAL 001/2017 

 

 
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA 

AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

 
 

NÍVEL: ELEMENTAR  
 

CARGO: SERVENTE ESCOLAR 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Berenice de Almeida Menezes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Vermelha é adjetivo e não substantivo. Ver Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio e outros 
renomados. 
 
 

 
NÍVEL: FUNDAMENTAL COMPLETO  

 
 

CARGO: FRENTISTA 
 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Wesley Carlos de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão em pauta está no anexo III do Edital que rege o concurso – Nível 
Fundamental Completo: emprego e flexão do substantivo, adjetivo, pronome e verbo. A questão está redigida 
observando os aspectos de clareza e objetividade. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Wesley Carlos de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: No anexo III do Edital que rege o Concurso, Programa de Provas – Nível Fundamental Completo, 
consta entre outros itens, sintaxe de concordância. A questão em pauta refere-se a esse conteúdo. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Wesley Carlos de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recorrente fez a inscrição para o cargo de Frentista. De acordo com o Anexo I do edital que rege o 
concurso, para concorrer a esse cargo é necessário Nível Fundamental Completo. No anexo III, Programa de Provas 
consta, em conhecimentos específicos: Porcentagem, juros simples, conteúdos constantes do currículo aprovado pelo 
Ministério da Educação para o ensino Fundamental. A questão em pauta, refere-se a juros simples. Pelo exposto, fica 
indeferido o recurso do recorrente. 
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NÍVEL: MÉDIO COMPLETO  
 

CARGOS: TODOS 
Questão 02: anulada 

 
 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Taiana Lidiane de Menezes Oliveira  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa C “Um árbitro injusto é as preocupações de qualquer time” consta das regras de 
concordância do verbo “ser”, sujeito ou predicativo designando ser(es) humano(s). A análise da frase, de acordo com a 
regra, é:  o sujeito da frase está no singular (um árbitro injusto) e o predicativo está no plural (as preocupações de 
qualquer time) e o verbo “ser” está concordando, no singular, com o sujeito, pois este designa pessoa (árbitro).Pela 
justificativa apresentada, a questão não será anulada e o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Sérgio Barbosa dos Santos  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O verbo preferir é transitivo direto e indireto e exige dois complementos: um objeto direto e um objeto 
indireto (com a preposição A); preferir (alguma coisa) a (outra). A frase “Prefiro mais a música contemporânea do que a 
barroca” está empregada na forma coloquial e na forma culta o correto é: Prefiro a música contemporânea à barroca. 
Apenas a frase da alternativa C está com a regência correta de acordo com a norma culta. Pela justificativa 
apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Laila Maciel Barbosa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O anexo III do Edital que rege o concurso, no conteúdo programático das provas de Conhecimentos 
Específicos do cargo em pauta refere-se a Conhecimentos Básicos de Contabilidade Pública. A questão está clara e as 
opções elaboradas têm como fonte dispositivos legais vigentes. Não foi exigido nível de conhecimento avançado em 
Contabilidade Pública ou desdobramento da matéria solicitada. 
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Laila Maciel Barbosa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  O recurso apresentado descreve que a função DIA retorna o dia de uma data representado por um 
número de série, ou seja, a função converte um número de série em um dia do mês conforme descrito na alternativa 
“B”. Sendo assim, apenas a alternativa “B” está correta. 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/fun%C3%A7%C3%B5es-do-excel-ordem-alfab%C3%A9tica-b3944572-
255d-4efb-bb96-c6d90033e188#bm4 
 
 
 

CARGO: AGENTE  DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Renata da Silva Chaves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão com duas opções iguais não interfere na resolução da questão uma vez que, a única 
opção INCORRETA é a letra C. 
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CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Joicineia Rodrigues da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  A destilação simples é um processo que permite separar um líquido de um sólido ou de outro líquido, 
desde que a diferença na temperatura de ebulição (TE) dos componentes seja maior do que 80o C. O processo de 
separação de misturas homogêneas de líquidos de pontos de ebulição próximos é a destilação fracionada. Permanece 
inalterado o gabarito oficial. 
 

 
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Ricardo de Souza Campos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT   
 - A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho ou a doença ocupacional à previdência social (INSS) até o 
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, sob pena de multa variável entre 1 e 10 salários mínimos.  
 - Da CAT serão emitidas seis vias, a saber:  
1) para o INSS;  
2) para a empresa;  
3) para o trabalhador ou dependente;  
4) para o sindicato de classe do trabalhador;  
5) para o Sistema Único de Saúde – SUS;  
6) para a Delegacia Regional do Trabalho - DRT. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.  
http://www.ufjf.br/engsanitariaeambiental/files/2012/09/E13apost0.pdf 
http://www.sindmetalsjc.org.br/lutas/57/saude+-+o+que+e+cat.htm 
https://segurancadotrabalhonwn.com/a-entrega-das-vias-da-cat/ 
 

 

 
NÍVEL: SUPERIOR 

 
CARGOS: TODOS 
QUESTÃO 15: Alterar gabarito de B para C 
 

 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Todos 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Daniele Nayara de Oliveira Cordeiro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em nenhum momento a questão menciona que se trata de um idoso aposentado. Na legislação em 
vigor aposentadoria é computa no calculo, já o BPC não. 
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QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Ulissea Miriam de Espindula 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão remete ao dispositivo específico “Conselhos Tutelares” e em nenhuma parte do texto existe 
o termo “ÚNICO” conforme indicado pela candidata. Conforme o trecho original: “O Conselho Tutelar possui a função de 
tutelar, de defender, de assistir, que se fundamenta em uma concepção política de organização social regulada por leis 
e normas e que é o único espaço público que traz a característica de ser lateral à justiça, por ter as atribuições de 
garantir a execução da lei”, portanto, sem fundamentação o questionamento da candidata. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Ulissea Miriam de Espindula 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O fundamento do questionamento da candidata consiste em afirmar que a questão afirma que no 
Sistema único de Saúde (SUS), a atenção primária é realizada mediante a plena participação da população a um custo 
que a comunidade e o país possam suporta. Nesse sentido o termo “Custo” diz respeito ao caráter contributivo que o 
estado brasileiro desenvolveu para assegurar um conjunto complexo de recolhimento de impostos para o financiamento 
das políticas pública. Não remete a cobrança direta, conforme indicado a candidata. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Daniele Nayara de Oliveira Cordeiro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A banca avaliadora realizou uma ampla análise sobre a questão na tentativa de identificar possíveis 
erros de concepção e/ou formulação, no entanto, devido ao recurso não apresentar uma fundamentação, mas sim um 
trecho aleatório de forma descontextualizada, foi mantido a questão. 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso não procede, uma vez que as palavras em questão foram retiradas do texto para serem 
analisadas no âmbito da acentuação gráfica. Os monossílabos “nós, já e sós, retirados do texto, são acentuadas pela 
regra dos monossílabos tônicos e o pronome pessoal “nós” é classificado fonologicamente como um monossílabo 
tônico. Portanto, as três palavras são acentuadas pela mesma regra. Pela justificativa apresentada, o gabarito 
permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A crase antes do possessivo feminino é facultativa e no caso da frase “O tratamento que uma pessoa 
dá à sua casa” não há mudança de sentido se o “a” for usado sem a crase. Observe: O tratamento que uma pessoa dá 
a sua casa” a preposição “a” pode ser substituído por “para” e quando o “a” é craseado (à) substituímos por “para a”. 
Não havendo alteração de sentido, a crase não se torna obrigatória. 
Não há de se confundir o uso da crase diante da palavra “casa” com o uso facultativo diante do pronome possessivo 
feminino que está colocado antes da palavra casa. São casos diferentes. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Lidiane Teodoro Duarte 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso não procede, uma vez que o verbo “ajoelhar” está conjugado no futuro do presente do 
modo indicativo e está iniciando a frase. De acordo com a regra de colocação pronominal, o pronome deve ficar 
mesoclítico, isto é, no meio do verbo. Não há possibilidade de outra colocação para ele. 
Pela justificativa apresentada, não há mais de uma alternativa que responda à questão e por esse motivo a mesma não 
será anulada. 
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QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Daiana Ferreira Carvalho, Tatiane Fatima Meneses 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo.  
 
QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O Dicionário de Regimes de Substantivos e Adjetivos de Francisco Fernandes considera a regência 
do adjetivo “adaptado” seguida da preposição “a”. Não registra a preposição “para” nem mesmo em “adaptabilidade”, 
“adaptável” e “adaptação”.  
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da  questão tendo em vista que a descrição do conceito de estudo 
seccional foi retirada de um artigo científico e não foi citada a fonte. Entretanto, isto não justifica anulação da questão 
tendo em vista que não existe erro formal e que o gabarito foi divulgado corretamente. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Daniele Cardoso Nunes Souza, Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As candidatas afirmam que o conceito do indicador apresentado também se aplicaria ao indicador 
Taxa de Ocupação. Entretanto, conforme apresentado abaixo, o indicador Índice de renovação de leitos e o de Taxa de 
Ocupação apresentam conceitos distintos. A questão foi baseada nos conceitos de indicadores de saúde apresentados 
pela ANVISA em : 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/ir.htm 
“Titulo: Índice de renovação ou giro de rotatividade. 
Definição: Representa utilização do leito hospitalar durante o período considerado Indicador hospitalar de 
produtividade. 
Numerador: Número saídas (altas e óbitos) em determinado período. 
Denominador: Número de leitos mesmo período.” 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/toh.htm 
Titulo: Taxa de ocupação hospitalar (TxOH). 
Numerador: Número de pacientes dia em um mesmo período. 
Denominador: Número de leitos dia em um mesmo período. 
Fator de Multiplicação: 100” 
Face ao acima exposto, considerando que os indicadores são completamente diferentes, principalmente no tocante ao 
denominador, não há que se falar que possam apresentar o mesmo conceito. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Silvia Aparecida Duarte Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que a apresentação da Amoxicilina está apresentada incorretamente.. 
O  medicamento Amoxicilina foi apresentado de forma correta (250 mg em cada 5ml) e a candidata alega que deveria 
ter sido descrito como 250mg/5ml. As duas escritas descrevem exatamente a mesma coisa, sendo o recurso 
apresentado improcedente. 
Sendo assim, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, recurso 
indeferido. 
 
QUESTÃO: 29 
CANDIDATO(S): Junia Santana Barbosa Vieira 
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RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que o tema Imunização não foi parte integrante do conteúdo programático para o 
cargo de Enfermeiro. Entretanto, a questão teve como conteúdo programático “Assistência de enfermagem à criança 
normal e patológica.”, que trata de toda a assistência prestada à criança, incluindo a Imunização. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Silvia Aparecida Duarte Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A expressão Doença Sexualmente Transmissível ainda não foi abolida e vem sendo substituída 
gradualmente pela expressão Infecção Sexualmente Transmissível. 
Em relação à alegação que a alternativa A encontra-se incorreta não se sustenta já que nesta alternativa não afirma 
que apenas a anamneses e o exame físico são os únicos  elementos diagnósticos das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e sim que são os principiais. Alem disso, não menciona o descarte da utilização dos recursos 
laboratoriais. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata apresentou uma referência do ano de 2007 para justificar o aleitamento materno para 
crianças portadoras de fenilcetonuria. Entretanto, a questão foi baseada em referência mais recente, “Caderno de 
Atenção básica n.33, Saúde da Criança, do Ministério da Saúde (2012) que em sua pg. 137 e 138 assim dispõe: 
“São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. 
Nas seguintes situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado: 
• Criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.” 
Face ao acima exposto, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Gilberto de Assis Rodrigues Junior 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão solicitou o valor da frequência respiratória de uma criança de 10 anos, considerado normal 
pela “Organização Mundial de Saúde” e foi baseada no Caderno de Atenção Básica n. 33, do Ministério da Saúde, que 
em sua pg. Apresenta as diversas frequências respiratórias consideradas normais por faixa etária. De acordo com esta 
referência, a frequência respiratória normal para uma criança de 10 anos deverá ser de até 20 rnm. 
Não há que se falar em  outro entendimento, já que a questão solicitou o valor padronizado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata  interpôs recurso alegando que o tema da questão não se encontrava no conteúdo 
programático. Entretanto, a questão foi baseada no tema “Consulta em enfermagem: anamnese, exame físico, 
diagnóstico e tratamento de enfermagem.”, constante no edital, e que explicitamente foi o gabarito correto da questão 
(alternativa D- Consulta de Enfermagem). Recurso improcedente e indeferido. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Rosiana Estefane da Silva, Silvia Aparecida Duarte Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que a questão apresenta 2 alternativas incorretas, B e D.  
A questão foi baseada no Protocolo para a prática da higiene  das mãos em serviços de saúde- Anvisa/Ministério da 
Saúde/Fiocruz (2013), que em sua pg. 2 afirmar que: 
“As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados 
assistenciais para prevenção de IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos: “Meus cinco momentos para a 
higiene das mãos” 1. 
(...) 
3.1.2. Antes de realizar procedimento limpo/asséptico 
a) Antes de manusear um dispositivo invasivo, independentemente do uso ou não de luvas.” 
Face ao acima exposto, não há que se falar que a alternativa B encontra-se incorreta. Recurso indeferido. 
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CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Rodrigo Elizeu Lima 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase “Quando eu vir o eletricista, peço a ele para consertar o fio rompido”, o verbo destacado é o 
verbo irregular “ver”, conjugado na primeira pessoa do futuro do modo subjuntivo.  
Já na frase da alternativa D, “Talvez sua bagagem cabe no compartimento acima das poltronas e você poderá viajar 
sem pagar a mais por ela” o verbo “caber” está conjugado no presente do indicativo, mas o correto é o presente do 
subjuntivo para fazer a correta correlação com o verbo “poder” que se encontra na outra oração. Portanto, o correto é: 
Talvez sua bagagem caiba no compartimento acima das poltronas e você poderá viajar sem pagar a mais por ela”. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Luis Eduardo Ribeiro Giulianetti 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Camila de Faria Silva, Luis Eduardo Ribeiro Giulianetti 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As regras que disciplinam a Administração Pública Municipal estão dispostas na Lei Orgânica de cada 
Município, sendo assim não há que se falar em anulação da questão. Além disto, a questão embora baseada na Lei 
Orgânica,  apresentou disposições comuns às Administrações Públicas Municipais, não necessitando necessariamente 
do conhecimento da Lei Orgânica para responder a questão. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Todos 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Saulo Renan de Sousa e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na Lei 8.112/90, que em seu art. 117 elenca as proibições aos servidores 
públicos e no seu inciso IV traz a proibição descrita na alternativa D, resposta da questão: 
“  IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;” 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Luis Eduardo Ribeiro Giulianetti 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alternativa C: 
Como improvisar uma maca: 
• Pegar 2 cabos de vassoura, galhos de árvores, guarda-chuvas ou qualquer material semelhante e resistente. Pegar 2 
paletós (guarda-pós, camisas, etc.). Enfiar as mangas para dentro, abotoá-las inteiramente e enfiar os cabos pelas 
mangas. 
Alternativa A: 
Os ferimentos extensos ou profundos necessitam de atenção médica urgente, principalmente se: 
• As bordas do ferimento não se juntam corretamente. 
• Há presença de corpos estranhos. 
• Pele, músculos, nervos ou tendões estão dilacerados. 
• Há suspeita de penetração profunda do objeto causador do ferimento (faca, prego, etc.). 
• O ferimento é no crânio ou na face; 
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• A região próxima ao ferimento não tem aparência nem funcionamento normal. 
NÃO aplique algodão ou esparadrapo sobre qualquer ferimento. 
Alternativa B: 
A hemorragia interna é resultante de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos. O sangue não aparece, mas 
a pessoa apresenta: • Pulso fraco. 
• Pele fria. 
• Suores abundantes. 
• Palidez intensa. 
• Sede. 
• Tonturas. 
• Além disso, pode estar inconsciente (estado de choque). 
O que fazer: 
• Mantenha a vítima deitada (a cabeça mais baixa que o corpo). Quando houver suspeita de fratura do crânio ou 
de derrame cerebral, a cabeça deve ser mantida elevada. 
• Aplique compressas frias ou saco de gelo no ponto atingido. 
• Conduza, o mais rapidamente possível, ao socorro médico. 
Alternativa D: 
Procedimento de queimaduras profundas: 
• Não fure as bolhas. 
• Não arranque, nem solte roupas coladas à queimadura. 
• Quando necessário, recorte as roupas em volta da ferida. 
• Ofereça líquidos, quando o acidentado estiver consciente. 
• Encaminhe a vítima para atendimento médico. 
• Quanto maior a área da pele queimada, mais grave é o caso. 
Instituto Federal Santa Catarina 
https://docente.ifsc.edu.br/felipe.camargo/MaterialDidatico/MECA%201%20-
%20SEG.%20DO%20AMB.%20E%20DO%20TRAB./Material%20de%20apoio/Seguranca%20Trabalho%20-
%202012.pdf 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Camila de Faria Silva, Rayssa Cordeiro Figueiredo, Rodrigo Elizeu Lima 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o material didático do Ministério da Educação do Governo Federal, link abaixo, segue 
a justificativa para a questão. 
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_amb_saude_seguranca/tec_seguranca/seg_trabalho/151012_seg_tr
ab_i.pdf 
Página 62 – Alternativa A 
“No cálculo da TG, quando se computa os dias debitados, não se computa os dias perdidos daquele mesmo acidente. 
O dia do acidente não é contabilizado (vide definição de dias perdidos). A taxa de gravidade é expressa em números 
inteiros, sem casas decimais.” 
Página 63 – Alternativa B 
“Nota: O acidente sem perda de tempo não entra nos cálculos da TF e da TG.” 
Página 61 – Alternativa C 
“Estudaremos agora dois índices criados para avaliar a efetividade das ações prevencionistas das empresas. Esses 
índices, ao remeterem para uma estatística em função de um milhão de horas/homem trabalhadas, permitem que 
empresas do mesmo ramo de atividade, comparem seus índices e avaliem sua situação quanto à prevenção.” 
Página 63 – Alternativa D 
“Lembre-se: O dia do acidente e o dia do retorno não são contabilizados como dias perdidos.” 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Saulo Renan de Sousa e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme material do Ministério da Educação do Governo Federal, link abaixo, segue a justificativa 
para a questão: 
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_ctrl_proc_indust/tec_autom_ind/seg_trab/161012_seg_do_trab.pdf 
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As radiações não ionizantes são radiações eletromagnéticas cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos dos 
meios nos quais incide ou os quais atravessa. São consideradas pela legislação como não ionizantes, as radiações 
infravermelhos, micro ondas, ultravioleta e laser. 
Os efeitos das radiações não ionizantes sobre o organismo humano dependem dos seguintes fatores: tempo de 
duração da exposição, intensidade da exposição, comprimento de onda da radiação e região do espectro em que se 
situam.  
Encontramos as radiações não ionizantes em:  
a) Raios infravermelhos Trabalhos com solda elétrica, com solda oxiacetilênica, trabalhos com metais e vidros 
incandescentes, isto é, que ficam da cor laranja e emitem luz quando superaquecidos; e também nos fornos e 
fornalhas. Em trabalhos a céu aberto, o trabalhador fica exposto ao sol, que é uma fonte natural emissora de raios 
infravermelhos. 
b) Micro ondas As micro ondas são encontradas em formas domésticas ou industrial. Serão produzidas em estações de 
radar, radiotransmissão, fornos eletrô- nicos. As micro ondas causam nos seres humanos efeitos como catarata, 
inibição do ritmo cardíaco, hipertensão arterial, intensificação da atividade da glândula tireóide, debilitação do sistema 
nervoso central, redução da capacidade do olfato, aumento da histamina no sangue e pode causar até a morte do 
indivíduo.  
c) Ultravioleta São produzidas na indústria em processos de solda elétrica, processos de fotos-reprodução, esterilização 
do ar e da água, produção de luz fluorescente, sopragem de vidro, operações com metal quente (acima de 1000ºC), 
dispositivos usados pelos dentistas, processos de aluminotermia (atividade química com o emprego de alumínio em pó), 
lâmpadas especiais. O sol também emite raios ultravioleta. Em pequenas doses (mais ou menos 15 minutos diários de 
exposição ao sol), o ultravioleta é necessário ao homem porque é o responsável pela produção da vitamina D no 
organismo humano, mas em quantidades excessivas, pode causar graves prejuízos à saúde.  
d) Laser Esta sigla, em inglês, vem de “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” que, em português, 
pode ser traduzido por: amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O laser é um feixe de luz direcional 
convergente, isto é, que se concentra em um só ponto. É muito utilizado em indústrias metalúrgicas para cortar metais, 
para soldar e também em equipamentos para medições a grandes distâncias. Os laser são usados na indústria, na 
medicina, em pesquisas científicas, em levantamentos geológicos e outros. O seu maior efeito no homem é sobre os 
olhos, podendo causar grandes estragos na retina, que é a membrana sensível do olho, em alguns casos irreversíveis, 
pode provocar cegueira. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Saulo Renan de Sousa e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão elaborada conforme especificado no Edital, conhecimentos específicos: Vigilância à Saúde 
Regidos pelas diretrizes que balizam a própria concepção do SUS, a VISAT tem seus princípios norteadores, 
estabelecidos na Portaria/MS n.º 3.120/1998:  
UNIVERSALIDADE: todos os trabalhadores, independente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de 
inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, 
doméstico, aposentado ou demitido, são objeto e sujeitos da vigilância;  
INTEGRALIDADE DAS AÇÕES: atenção integral à saúde do trabalhador, por meio da articulação das ações de 
assistência e recuperação da saúde, de prevenção de agravos e de controle de seus determinantes, atuando sobre os 
ambientes e processos de trabalho, visando à promoção de ambientes de trabalho saudáveis;  
HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO: consolidação do papel do município e dos distritos sanitários como 
instâncias efetivas de desenvolvimento das ações de vigilância, integrando os níveis estadual e nacional do SUS, 
dentro de suas atribuições e competências específicas, comuns e complementares;  
INTERDISCIPLINARIDADE: abordagem multiprofissional e interdisciplinar, incorporando os saberes técnicos, as 
práticas de diferentes áreas do conhecimento e o saber dos trabalhadores, considerando-os essenciais para o 
desenvolvimento das ações;  
PESQUISA-INTERVENÇÃO: intervenção como um processo contínuo, ao longo do tempo, no qual a pesquisa é parte 
indissociável, subsidiando e aprimorando a própria intervenção;  
CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES: trabalhadores e suas organizações devem estar 
envolvidos em todas as etapas do processo, na identificação das demandas, no planejamento, no estabelecimento de 
prioridades, na definição das estratégias, na execução, no acompanhamento, na avaliação das ações e no controle da 
aplicação de recursos; 
INTERSETORIALIDADE: articulação das ações com setores implicados na Saúde do Trabalhador, como os Ministérios 
do Trabalho e Emprego, Previdência Social, Meio Ambiente, Agricultura, Educação e Ministério Público, entre outros. 
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http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20trabalho/Saudedotrabalhador.pd
f 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Saulo Renan de Sousa e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Esta questão está dentro deste ítem do programa especificado no Edital: Riscos profissionais: lesões 

 
http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/09-35-19-m0dul0d0encas0cupaci0nais.pdf 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Rodrigo Elizeu Lima 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conteúdo: Organização e conteúdo do trabalho.  
Condições de trabalho adequadas contribuem para a segurança e a saúde dos trabalhadores, e para melhorar a 
produção e a competitividade da empresa.  
Para a Ergonomia, existem algumas decisões administrativas que auxiliam na melhoria da organização e do conteúdo 
do trabalho: 
• Aumentar o grau de liberdade para a realização da tarefa, reduzindo a fragmentação e a repetição;  
• Permitir maior controle do trabalhador sobre o seu trabalho;  
• Levar em conta que a capacidade produtiva de uma pessoa pode variar, e que essa capacidade é diferente entre um 
indivíduo e outro;  
• Estabelecer pausas, quando e onde cabíveis, durante a jornada de trabalho para relaxar, distensionar e permitir a 
livre movimentação, sem aumento do ritmo ou da carga de trabalho; 
• Enriquecer o conteúdo do trabalho, nas tarefas e locais de atividade, para que a criatividade e a realização 
profissionais sejam objetivos comuns das empresas e dos trabalhadores;  
• O mobiliário dos locais de trabalho deve permitir posturas confortáveis, ser adequado às características físicas do 
trabalhador e à natureza das tarefas, e permitir liberdade de movimentos;  
• Ferramentas e instrumentos de trabalho devem ser adequados à tarefa e ao seu operador. 
ETEC – Trajano Camargo 
http://www.trajanocamargo.com.br/wp-content/uploads/2012/05/seguranca_no_trabalho.pdf 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Marcelo Cardoso Lopes Filho, Marcus Vinicius Dorzi Brandão Macedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta incorreção, pois o limite máximo de tempo que a norma estabelece o tempo 
máximo de trabalho sob ar comprimido é de 8 horas. Acima disso a norma não permite e nem estabelece regulação. 
Vide links abaixo: 
http://www.norminha.net.br/Normas/Arquivos/NR-1-36Comentadaedescomplicada.pdf.pdf 
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Página 449 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR15/NR15-ANEXO6.pdf 
A duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior a 8 (oito) horas, em pressões de trabalho 
de 0 a 1,0 kgf/cm2; a 6 (seis) horas em pressões de trabalho de 1,1 a 2,5 kgf/cm2; e a 4 (quatro) horas, em pressão de 
trabalho de 2,6 a 3,4 kgf/cm2. 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 
 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO(S): Janaína Rodrigues Porto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta é que se encontra na letra C, os verbos cuidar e morar são regulares e o verbo 
ser é irregular anômalo, pois apresenta radicais distintos. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Silene Dias Costa Lino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase “Quando eu vir o eletricista, peço a ele para consertar o fio rompido”, o verbo destacado é o 
verbo irregular “ver”, conjugado na primeira pessoa do futuro do modo subjuntivo.  
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Silene Dias Costa Lino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no estudo de revisão bibliográfica “Tipos de estudos epidemiológicos: 
conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento”, disponível em  
(http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v12n4/v12n4a03.pdf) que traz a descrição e as principais características dos diversos 
estudos epidemiológicos.  
O enunciado da questão apresentou a descrição do estudo seccional: 
“Nos estudos seccionais, a exposição e a condição de saúde do participante são determinadas simultaneamente. Em 
geral, esse tipo de investigação começa com um estudo para determinar a prevalência de uma doença ou condição 
relacionada à saúde de uma população especificada (por exemplo, habitantes idosos de uma cidade). As características 
dos indivíduos classificados como doentes são comparadas às daqueles classificados como não doentes.” 
A resposta da questão não poderia ser “caso controle” por apresentar características divergentes ao enunciado 
apresentado, conforme descrito abaixo: 
“Nos estudos caso-controle, primeiramente, identificam-se indivíduos com a doença (casos) e, para efeito de 
comparação, indivíduos sem a doença (controles) (Tabela 4). Depois, determina-se (mediante entrevista ou consulta a 
prontuários, por exemplo) qual é a Odds da exposição entre casos (a / c) e controles (b / d). Se existir associação entre 
a exposição e a doença, espera-se que a Odds da exposição entre casos seja maior que a observada entre controles, 
além da variação esperada devida ao acaso.” 
Face ao acima exposto, o “estudo seccional” representa a única resposta da questão. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Silene Dias Costa Lino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: No livro Parasitologia Humana, capítulo 23, página 288 “ Profiaxia: corte rente das unhas, aplicação 
de pomada mercurial na região peruana ap sentar-se, banho de chuveiro ao levantar-se e limpeza doméstica com 
aspirador de pós”, são algumas medidas de profilaxia. O aspirador de pó tem como finalidade aspirar a sugidade da 
superfície, sem levantar o pó. 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Silene Dias Costa Lino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: A Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) ocorre quando a incompatibilidade sanguínea entre os pais, 
sendo a mãe fator Rh negativo e o pai fator Rh positivo. O exame de Fator Du é realizado quando o fator Rh da mãe da 
criança é negativo e não fortemente positivo como a candidata alega. O exame de coombs indireto éutilizado durante o 
pré  Natal para detectar a produção de anticorpos. A resposta correta é  a alternativa D, coombs direto, que quando 
solicitado é para avaliar principalmente anemia Hemolítica ou se o bebê apresentou alguma alteração nos eritrocitos. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Silene Dias Costa Lino 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Realmente a escrita está com uma letra errada na gráfica sendo Doença de Raynaud . Porém essa 
troca de letra não prejudica na leitura do nome da doença, tendo a mesma sonoridade. 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO(S): Franciele Gomes de Jesus 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A crase antes do possessivo feminino é facultativa e no caso da frase “O tratamento que uma pessoa 
dá à sua casa” não há mudança de sentido se o “a” for usado sem a crase. Observe: O tratamento que uma pessoa dá 
a sua casa” a preposição “a” pode ser substituído por “para” e quando o “a” é craseado (à) substituímos por “para a”. 
Não havendo alteração de sentido, a crase não se torna obrigatória. 
Não há de se confundir o uso da crase diante da palavra “casa” com o uso facultativo diante do pronome possessivo 
feminino que está colocado antes da palavra casa. São casos diferentes. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Saulo Kaíque Ribeiro Souto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase “Naquela perigosa aventura, ele só contava com a proteção de Deus” o complemento 
destacado funciona como objeto indireto do verbo “contar”, pois o complemento inicia-se com preposição “com”. O 
verbo contar, nesse caso, é transitivo indireto, com o significado de confiar, ter como certa a ajuda e/ou apoio de. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Jeciely da Silva Ferreira, Saulo Kaíque Ribeiro Souto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que tanto as alternativas B e D respondem ao enunciado da questão. 
A questão foi baseada na seguinte referência: “Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS : documento base para gestores e trabalhadores do SUS 
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 3. ed. – 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2006. 52 pg:” 
 
Na referida bibliografia, em sua pg.22 temos que: 
 
“- No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos 
processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua motivação, o autodesenvolvimento 
e o crescimento profissional.” 
 
Face ao acima exposto, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Igor Nunes Rodarte 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no estudo de revisão bibliográfica “Tipos de estudos epidemiológicos: 
conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento”, disponível em  
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(http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v12n4/v12n4a03.pdf )que traz a descrição e as principais características dos diversos 
estudos epidemiológicos.  
O enunciado da questão apresentou a descrição do estudo seccional: 
“Nos estudos seccionais, a exposição e a condição de saúde do participante são determinadas simultaneamente. Em 
geral, esse tipo de investigação começa com um estudo para determinar a prevalência de uma doença ou condição 
relacionada à saúde de uma população especificada (por exemplo, habitantes idosos de uma cidade). As características 
dos indivíduos classificados como doentes são comparadas às daqueles classificados como não doentes.” 
A resposta da questão não poderia ser “caso controle” por apresentar características divergentes ao enunciado 
apresentado, conforme descrito abaixo: 
“Nos estudos caso-controle, primeiramente, identificam-se indivíduos com a doença (casos) e, para efeito de 
comparação, indivíduos sem a doença (controles) (Tabela 4). Depois, determina-se (mediante entrevista ou consulta a 
prontuários, por exemplo) qual é a Odds da exposição entre casos (a / c) e controles (b / d). Se existir associação entre 
a exposição e a doença, espera-se que a Odds da exposição entre casos seja maior que a observada entre controles, 
além da variação esperada devida ao acaso.” 
Face ao acima exposto, o “estudo seccional” representa a única resposta da questão. Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Livia Lucio de Mattos Amaro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata afirma que o conceito do indicador apresentado também se aplicaria ao indicador Taxa 
de Ocupação. Entretanto, conforme apresentado abaixo, o indicador Índice de renovação de leitos e o de Taxa de 
Ocupação apresentam conceitos distintos. A questão foi baseada nos conceitos de indicadores de saúde apresentados 
pela ANVISA em : 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/ir.htm 
“Titulo: Índice de renovação ou giro de rotatividade. 
Definição: Representa utilização do leito hospitalar durante o período considerado Indicador hospitalar de 
produtividade. 
Numerador: Número saídas (altas e óbitos) em determinado período. 
Denominador: Número de leitos mesmo período.” 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/toh.htm 
Titulo: Taxa de ocupação hospitalar (TxOH). 
Numerador: Número de pacientes dia em um mesmo período. 
Denominador: Número de leitos dia em um mesmo período. 
Fator de Multiplicação: 100” 
Face ao acima exposto, considerando que os indicadores são completamente diferentes, principalmente no tocante ao 
denominador, não há que se falar que possam apresentar o mesmo conceito.  
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Igor Nunes Rodarte 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: “Exclusivamente” entre vírgulas. A palavra “Exclusivamente” no enunciado refere-se a palavra 
“alternativas”, e não à “Fisioterapeuta”. O que o enunciado propõe, em verdade, é que seja marcada a opção ( A B C D 
) em que tenha EXCLUSIVAMENTE alternativas de atenção primária da saúde para o fisioterapeuta. 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Saulo Kaíque Ribeiro Souto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Cinesioterapia junto a métodos analgésicos, encaixam-se melhor em níveis superiores de atenção à 
saúde, uma vez que a aplicação destes tem o objetivo de tratar, reabilitar ou minimizar danos já estabelecidos por certa 
doença. A atenção primária de saúde fala mais sobre estratégias na área da saúde para PREVENIR, ORIENTAR e 
INFORMAR a sociedade de algum mal patológico. Sendo correto, somente e certamente, a alternativa D: Orientações 
sociais; promoção de eventos comunitários, dinâmica de grupo. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Franciele Gomes de Jesus, Jeciely da Silva Ferreira 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
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QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Livia Lucio de Mattos Amaro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O músculo bíceps femoral é um músculo característico da cadeia POSTERIOR, independente da postura 
adotada.  

 
 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Meirielle Fiuza Cardoso Pinto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Bianca Regina Ferreira de Souza Reis 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A resposta A e C ainda são incorretas. A questão se refere a uma resposta correta então a resposta 
correta será a B.  
Os parâmetros corretos que devem ser considerados na análise do traçado das ondas são:  
Presença das ondas I, III e V.  
Latência absoluta de ondas I, III e V.  
Latência interpicos I-V; I-III e III-V. 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Keith Camila Xavier Faria 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo.  
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Ana Maria Costa Barreto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que tanto as alternativas B e D respondem ao enunciado da questão. 
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A questão foi baseada na seguinte referência: “Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS : documento base para gestores e trabalhadores do SUS 
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 3. ed. – 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2006. 52 pg:” 
 
Na referida bibliografia, em sua pg.22 temos que: 
 
“- No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos 
processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua motivação, o autodesenvolvimento 
e o crescimento profissional.” 
 
Face ao acima exposto, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Rodrigo Mendes Barbosa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na Lei 8142/90. O candidato alega que a alternativa B encontra-se correta, 
entretanto, temos que:  
Art. 1º (...) 
§ 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos.” 
Recurso indeferido. 
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Ana Maria Costa Barreto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão apresentou o local de administração da dieta enteral, se administração 
intragástrica (estômago) ou pós-pilórica (duodeno ou jejuno) e solicitou uma vantagem da administração da dieta no 
duodeno ou jejuno, consequentemente em relação a intragástrica, visto que não existem outras vias.  
Classicamente a alimentação pós-pilórica tem sido considerada como uma importante alternativa para a nutrição de 
pacientes com risco de broncoaspiração, porque utiliza os benefícios do esfíncter pilórico. Varios trabalhos mostraram 
uma incidência muito baixa de aspiração em pacientes com jejunostomia ou sonda nasoentérica. ESPEN e ASPEN 
recomendam a nutrição pós-pilórica para os casos de gastroparesia, vômitos e aspirações recorrentes. De fato, não 
existe evidência clínica de que a nutrição pós-pilórica elimine o risco de aspiração, ela apenas tem um menor risco 
quando comparada a administração de dieta intragástrica.  
REFERÊNCIAS 
CAMPOS, Antonio Carlos Ligocki (Ed.). Tratado de nutrição e metabolismo em cirurgia. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Rubio, 2013. 778 p.    
Cuppari, L. Nutrição Clínica no Adulto. Ed. Manole, 2005. 
 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Ana Maria Costa Barreto 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A hipoglicemia de jejum é um achado frequente nos pacientes com dano hepático que pode ser 
devido a disponibilidade baixa da glicose do glicogênio ou outro processo do mecanismo fisiopatológico da doença. De 
acordo com TSUCHIYA (2005), após uma noite de jejum, os pacientes com cirrose têm uma acentuada diminuição da 
oxidação de glicose, com aumento do catabolismo da gordura e proteína semelhante à observada em indivíduos 
saudáveis após 2 a 3 dias de inanição. O lanche noturno é uma medida eficaz para reduzir o tempo de jejum e a 
hipoglicemia que colaboram com a progressão do estado catabólico, o lanche noturno pode melhorar a evolução clínica 
desses pacientes. 
REFERÊNCIAS 
Cuppari, L. Nutrição Clínica no Adulto. Ed. Manole, 2005. 
MAHAM, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 13ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. 1227 p. 
TSUCHIYA, M. et al. The effect of a late evening snack in patients with liver cirrhosis. Hepatol. Res., v.31, p.95-
103, 2005. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Edimara Martins da Silva, Nilza Helena de Barcelos Campos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo. 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 6º AO 9º ANO 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Andreia de Sousa Abreu, Wagner Sebastião Campos Evangelista 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo. 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 6º AO 9º ANO 
GEOGRAFIA 

 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Daniel Augusto Costa Soares 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão pertence ao conteúdo programático, tema: Fundamentos teóricos do pensamento geográfico 
e as categorias de análise atuais do pensamento geográfico. 
Questão baseada no PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais, para disciplina de Geografia, presente no site do 
Ministério da Educação. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf 
 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 6º AO 9º ANO 

MATEMÁTICA 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Sueli Ribeiro da Silva Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Anderson Luiz de Sousa, Sueli Ribeiro da Silva Oliveira, Warley Soares de Oliveira,  
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI 
 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Ellen Maciel Ameno, Ivani Luciana Braga, Jessika Fiel Ameno, Wemannuelly Cordeiro Menezes de 
Campos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 01. 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Jessika Fiel Ameno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 02. 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Jessika Fiel Ameno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 04. 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Samilla Micaele Ribeiro de Assis 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O que deve ser analisado na questão é a relação de sentido estabelecida pela conjunção “embora”, 
que é uma conjunção subordinativa e expressa ideia de concessão. As conjunções coordenativas explicativas são: 
porque, que e pois (antes do verbo). O comando da questão não está solicitando o significado das palavras 
isoladamente. Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Jessika Fiel Ameno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 06. 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Jessika Fiel Ameno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 08. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Todos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O suporte da questão, ao contrário do que afirma o recorrente (induz ao erro), sugere que as 
questões destacadas estejam corretas pois, todos os destaques foram substituídos corretamente por um pronome 
oblíquo EXCETO a opção C. O candidato deve perceber, que de acordo com as normas gramaticais vigentes, na 
alternativa C “as” não é pronome oblíquo. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Magda Semprini 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase “Naquela perigosa aventura, ele só contava com a proteção de Deus” o complemento 
destacado funciona como objeto indireto do verbo “contar”, pois o complemento inicia-se com preposição “com”. O 
verbo contar, nesse caso, é transitivo indireto, com o significado de confiar, ter como certa a ajuda e/ou apoio de. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Deusaine Maria da Costa, Terezinha Darc Cordeiro Valadares 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: - esta questão está dentro deste item do programa do presente edital, 
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-a temática da presente questão pode ser explorada tanto na parte de “teoria e prática da educação” quanto na parte 
específica, a saber: 
Teoria e prática da educação: Legislação e educação: .. Lei de diretrizes e bases da educação 
Questão específica do cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI: 
 A criança como cidadã de direitos. Concepção da infância, políticas públicas para infância, 
A educação brasileira na contemporaneidade: desafios e avanços. 
Bases legais que norteiam a educação brasileira. 
- é importante ressaltar que o Plano Nacional de Educação é previsão do artigo 9 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996). 
Referencia: 
Brasil. [Plano Nacional de Educação (PNE)]. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília : 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. – (Série legislação ; n. 125) 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Magda Semprini 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: -A alternativa certa é “B”. 
-De acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando 
o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”, referencia e posiciona que para desenvolvimento da 
escola no requisito “ensino e aprendizagem” a partir da seguinte característica pedagógica: 
-a alternativa “B” diz respeito a requisito do critério de eficácia escolar “1 – Ensino e Aprendizagem” (vide página 80). 
Referência: 
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Caroline Thalita Machado da Silva, Marcileni Duarte Gonçalves, Terezinha Darc Cordeiro Valadares 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: - esta questão está dentro deste item do programa do presente edital, 
-a temática da presente questão pode ser explorada tanto na parte de “teoria e prática da educação” quanto na parte 
específica, a saber: 
Teoria e prática da educação: Legislação e educação: .. Lei de diretrizes e bases da educação 
Questão específica do cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI: 
 A criança como cidadã de direitos. Concepção da infância, políticas públicas para infância, 
A educação brasileira na contemporaneidade: desafios e avanços. 
Bases legais que norteiam a educação brasileira. 
- é importante ressaltar que o Plano Nacional de Educação é previsão do artigo 9 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996). 
Referencia: 
Brasil. [Plano Nacional de Educação (PNE)]. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília : 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. – (Série legislação ; n. 125) 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Magda Semprini 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: -o referencial do enunciado da presente questão corresponde às Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica (2013). Na página 66, considera-se currículo a saber: 
CAPÍTULO I – FORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
Art. 13.  
“... § 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências 
escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e 
saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades 
dos educandos. 
Referencia: 
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BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ 
Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, 
SEB, DICEI, 2013. 542p. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Deusaine Maria da Costa, Eliana Marilde da Silva, Fernanda Costa de Mendonça, Marcileni Duarte 
Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: - esta questão está dentro deste item do programa do presente edital, 
-a temática da presente questão pode ser explorada tanto na parte de “teoria e prática da educação” quanto na parte 
específica, a saber: 
Teoria e prática da educação: Legislação e educação: .. Lei de diretrizes e bases da educação 
Questão específica do cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI: 
 A criança como cidadã de direitos. Concepção da infância, políticas públicas para infância, 
A educação brasileira na contemporaneidade: desafios e avanços. 
Bases legais que norteiam a educação brasileira. 
- é importante ressaltar que o Plano Nacional de Educação é previsão do artigo 9 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996). 
 
Referencia: 
Brasil. [Plano Nacional de Educação (PNE)]. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília : 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. – (Série legislação ; n. 125) 
 
QUESTÃO: 26 
CANDIDATO(S): Jessika Fiel Ameno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 26. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Todos 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Jessika Fiel Ameno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação apresentada não se refere à questão 28. 
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Todos 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Leticia de Moura Pereira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso impetrado pelo candidato não se refere à questão de número 31 e sim a de questão 30, já 
respondido. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Caroline Thalita Machado da Silva, Deusaine Maria da Costa, Eliana Marilde da Silva, Marcileni 
Duarte Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: - esta questão está dentro deste item do programa do presente edital, 
-a temática da presente questão pode ser explorada tanto na parte de “teoria e prática da educação” quanto na parte 
específica, a saber: 
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Teoria e prática da educação: Legislação e educação: .. Lei de diretrizes e bases da educação 
Questão específica do cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI: 
 A criança como cidadã de direitos. Concepção da infância, políticas públicas para infância, 
A educação brasileira na contemporaneidade: desafios e avanços. 
Bases legais que norteiam a educação brasileira. 
- é importante ressaltar que o Plano Nacional de Educação é previsão do artigo 9 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996). 
Referencia: 
Brasil. [Plano Nacional de Educação (PNE)]. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília : 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. – (Série legislação ; n. 125) 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Fernanda Costa de Mendonça, Marcileni Duarte Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: - esta questão está dentro deste item do programa do presente edital, 
-a temática da presente questão pode ser explorada tanto na parte de “teoria e prática da educação” quanto na parte 
específica, a saber: 
Teoria e prática da educação: Legislação e educação: .. Lei de diretrizes e bases da educação 
Questão específica do cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEI: 
 A criança como cidadã de direitos. Concepção da infância, políticas públicas para infância, 
A educação brasileira na contemporaneidade: desafios e avanços. 
Bases legais que norteiam a educação brasileira. 
- é importante ressaltar que o Plano Nacional de Educação é previsão do artigo 9 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996). 
Referencia: 
Brasil. [Plano Nacional de Educação (PNE)]. Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico] : Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília : 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. – (Série legislação ; n. 125) 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO CAPS 
 
 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Marcelle Francino Ribeiro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recurso não se refere à questão da prova objetiva. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Juliana Ferreira da Cunha 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase I o verbo “assistir” fica obrigatoriamente no singular por ser transitivo indireto e o “se” é 
índice de indeterminação do sujeito. Na frase II, os verbos “conversar” e “debater” estão no infinitivo determinados pelo 
artigo definido “o” e, pela regra, o verbo “contribuir” concordará no plural. Na frase III, o sujeito composto vem resumido 
pelo pronome “tudo” e o verbo concorda no singular com o pronome resumidor. Na frase IV, o verbo “haver” é 
impessoal, isto é, não tem sujeito, devendo ficar na terceira pessoa do singular quando usado para indicar tempo 
transcorrido. Na frase V, o pronome de tratamento exige o verbo na terceira pessoa e como está no singular, o verbo 
também fica no singular. Por fim, na frase VI, o verbo “passar de” na indicação das horas fica na terceira pessoa do 
singular.  
Portanto, a sequência correta é a que se encontra na alternativa A, “Assiste, contribuem, é, Havia, pediu, passava”. 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Angelo Antonio Santos Cardoso, Isabel Diana da Silva, Jessica de Sousa Moreira, Matildes Valeria 
Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: Em Psicopatologia, existem vários critérios de normalidade utilizados. Normalidade como processo é 
apenas um deles. Ver livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais págs. 32 e 33. 
Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a D. 
 
QUESTÃO: 28 
CANDIDATO(S): Jessica de Sousa Moreira, Gloria Aparecida Medeiros, Matildes Valeria Rodrigues 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
 
QUESTÃO: 30 
CANDIDATO(S): Angelo Antonio Santos Cardoso, Isabel Diana da Silva, Jessica de Sousa Moreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, Renast, foi criada em 2002, por meio 
da Portaria no 1.679/GM, com objetivo de disseminar ações de saúde do trabalhador, articuladas às demais redes do 
Sistema Único de Saúde, SUS. Com a definição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador em 2005 (Brasil, 2005), 
a Renast passou a ser a principal estratégia da organização da ST no SUS, sob a responsabilidade da então Área 
Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, hoje Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador, CGSAT. 
Portanto, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) não são a principal estratégia do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da promoção e atenção à saúde do trabalhador. Portanto, a única 
alternativa correta para essa questão é a D. 
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Angelo Antonio Santos Cardoso 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Cadernos de “sem dúvida, a Reforma Psiquiátrica caminharia de forma mais 
rápida e eficaz se houvesse por parte dos gestores, em todos os níveis, um grau maior de empenho e de 
firmeza. Contudo, apesar das dificuldades, essa mobilização social na definição de diretrizes políticas claras na Saúde 
Mental fortalece a realização de uma Reforma Psiquiátrica efetiva – que não pretende apenas tratar tecnicamente de 
maneira mais adequada o portador de sofrimento mental, mas, sobretudo, construir um espaço social onde a loucura 
encontre algum cabimento”. Dessa forma a afirmativa V está incorreta. Está afirmativa diz que houve empenho dos 
gestores quando na verdade não houve.  
Portanto, a alternativa A está correta. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Jessica de Sousa Moreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo Cordioli em Psicoterpais pág 37, “Contra-indicações da terapia familiar e de casal: • A 
família nega que estejam ocorrendo problemas familiares, • Um dos membros da família é muito paranóide, psicótico, 
agressivo ou agitado, • Em situações nas quais membros importantes da família não poderão estar presentes doença 
física ou mental, falta de motivação, etc.), • Tendência irreversível à ruptura familiar (divórcio, separação), • Crenças 
religiosas ou culturais muito fortes impedem intervenções externas na família, • A intervenção familiar não teria qualquer 
efeito no atual problema, • O equilíbrio familiar é tão precário que a terapia familiar pode provocar a descompensação 
de um ou mais membros (confrontar um adulto que abusou sexualmente de uma criança com sua vítima), • Os 
problemas conjugais são egossintônicos, • Quando a individuação de um ou mais membros ficaria comprometida caso 
a terapia fosse levada adiante, ou exige tratamento separado,  • Existem problemas individuais que necessitam, 
previamente, de outros tratamentos (desintoxicação), • Quando a terapia familiar é usada para encobrir 
responsabilidades individuais, • Em situações nas quais um ou ambos os cônjuges não podem ser honestos, mentem, 
têm segredos (infidelidade, homossexualidade, desonestidade nos negócios) que, se revelados, determinariam imediata 
ruptura da família, • Quando um dos cônjuges tem transtorno grave de caráter, especialmente em caso de conduta anti-
social ou desvio sexual (Fields; Morrison; Beels, 2003)”. Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a B. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Angelo Antonio Santos Cardoso 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O próprio candidato já apresentou a justificativa que valida a alternativa B, os testes projetivos são 
pouco estruturados em sua forma de execução e as orientação são mínimas para não contaminar o conteúdo que se 
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deseja acessar. Quando a afirmativa diz de não ser estruturado e ter resposta certa, refere-se a correção. Não são 
estruturados, uma vez que o resultado é interpretado. 
Portanto, a alternativa B está correta. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Isabel Diana da Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa A está incorreta, pois, de acordo com Bock em Psicologias pág 101, os quatro períodos 
do desenvolvimento humano segundo Piaget são “ sensório motor, pré operatório, operações concretas e operações 
formais”. A alternativa D, segundo Bock em Psicologias pág 103, “No período pré operatório, no aspecto afetivo, surgem 
os sentimentos interindividuais, sendo que um dos mais relevantes é o respeito que a criança nutre pelos indivíduos que 
julga superiores a ela”. Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a D. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Matildes Valeria Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo Bock em Psicologias pág 103, “No período pré operatório, no aspecto afetivo, surgem os 
sentimentos interindividuais, sendo que um dos mais relevantes é o respeito que a criança nutre pelos indivíduos que 
julga superiores a ela”. Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a D. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Angelo Antonio Santos Cardoso 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a Lei Federal 10.216, “Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só 
será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”, e “Art. 6o A internação psiquiátrica 
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e 
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”, dessa forma a internação não é apenas o desejo do 
paciente em optar por esse tipo de tratamento, os recursos extra-hospitalares devem ser insuficientes e o paciente deve 
consentir pela internação (voluntariamente), não é questão de escolha do tipo de tratamento. 
Portanto, a única alternativa correta é a D. 
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QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Carolina de Andrade Pereira  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa certa é “C”. 
-De acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando 
o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”, referencia e posiciona que para desenvolvimento da 
escola no requisito “envolvimento dos pais na aprendizagem” a partir da seguinte característica pedagógica: 
A caracterização apresentada no enunciado, a saber: 
-a alternativa “C” diz respeito a requisito do critério de eficácia escolar “2 – Pais e Comunidade” (vide página 88). 
-a alternativa “d” diz respeito a requisito do critério de eficácia escolar “2.Clima Escolar” (vide página 87), e neste, não 
há menção para a assertiva do enunciado 
Referência: 
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 
 
 
 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2018. 


