JULGAMENTO DE RECURSOS
Conforme Edital n° 001/2016 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Rio
Piracicaba/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente
ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 14/03/2016, conforme a seguir:
Nome

Inscrição

Cargo

BÁRBARA PIRES ALVES

468

23 – AGENTE DE SAÚDE EM
ENDEMIAS

QUESTÃO 11
Houve equívoco na correção da questão por parte do candidato, pois a resposta correta é “D”
todos os itens estão corretos. Dessa forma não erro na elaboração. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa conforme divulgado.
RIAMAR MENCHER

869

24 – AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 12
Repare que a questão pede o efeito ocorrido ao “apontarmos o cursor para a borda no final da
barra de tarefas”. A função minimização só será obtida caso clicarmos na borda, e não apenas
apontarmos o cursor. Portanto, a única função obtida será o efeito “Aero Peek”, o qual não se
confunde com a minimização das janelas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa
conforme divulgado.
ELENICE FABIANA DOS S. FREITAS
700
MARIA BERNADETE F. RIBEIRO
972
25 – AUX. DE SERVIÇOS
PABLO MENDES DE ALMEIDA
715
DIVERSOS
RAIMUNDA MARIA DE F. SANTOS
434
QUESTÃO 03
A questão solicita a alternativa que esteja escrita corretamente, não sendo solicitado a
observância da pontuação; ainda, todas as alternativas possuem exatamente a mesma
pontuação, não sendo motivo para influência ou julgamento. A única alternativa que não
possui erros de escrita é a alternativa “D”, portanto gabarito mantido. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa conforme divulgado.
QUESTÃO 14
A média é o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores, logo é
200+50+10+4=264, 264/4=66. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
Segundo
o
artigo
do
professor
Lucas
Martins,
disponível
em
http://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/, “Os números racionais é um
conjunto que engloba os números inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo,
743,8432) e os números decimais infinitos periódicos (que repete uma sequência de
algarismos da parte decimal infinitamente), como "12,050505...", são também conhecidas
como dízimas periódicas”. Recurso DEFERIDO por conter duas alternativas iguais, questão
ANULADA.
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ESTER GUIMARÃES DE LIMA
IVANI APARECIDA FELIPE ADÃO
VALDELENE JUSTINO MARTINS

1008
629
1001

26 – AUX. DE SERVIÇOS
GERAIS

QUESTÃO 14
A média é o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores, logo é
200+50+10+4=264, 264/4=66. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
Segundo
o
artigo
do
professor
Lucas
Martins,
disponível
em
http://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/, “Os números racionais é um
conjunto que engloba os números inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo,
743,8432) e os números decimais infinitos periódicos (que repete uma sequência de
algarismos da parte decimal infinitamente), como "12,050505...", são também conhecidas
como dízimas periódicas”. Recurso DEFERIDO por conter duas alternativas iguais, questão
ANULADA.
WENDEL VIEIRA FIDELIS

1178

27 – AUX. DE SERVIÇOS DE
OBRAS GERAIS

QUESTÃO 16
Segundo
o
artigo
do
professor
Lucas
Martins,
disponível
em
http://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/, “Os números racionais é um
conjunto que engloba os números inteiros (Z), números decimais finitos (por exemplo,
743,8432) e os números decimais infinitos periódicos (que repete uma sequência de
algarismos da parte decimal infinitamente), como "12,050505...", são também conhecidas
como dízimas periódicas”. Recurso DEFERIDO por conter duas alternativas iguais, questão
ANULADA.
Referente às questões 11 e 19, atendem o programa de prova, sendo questões básicas de fácil
resolução que faz parte do dia a dia da função; envolve as quatro operações matemáticas
básicas. Recurso INDEFERIDO.
DANIELE ABREU MACIEL
LILIAN SILVA DE SÁ BORGES
TÚLIO LIMA DA SILVA

1250
419
102

29 - ENFERMEIRO

QUESTÃO 03
Na alternativa “D”, apesar de o uso do acento circunflexo na forma verbal “têm” ser justificado
por estar ele conjugado na terceira pessoa do plural, o seu sujeito é o pronome relativo “que”
(linha 12) e não a expressão “norte-americanos” (linha 12), cuja ideia apenas é retomada pelo
pronome relativo. Portanto, alternativa “D” está incorreta. O pronome relativo “que” (linha 11)
realmente retoma o termo “o” (linha 11), classificado como pronome demonstrativo. A oração
deve ser entendida da seguinte forma “com AQUILO que ocorre (...)”, assim, o pronome relativo
“que” (linha 11) também exerce a função sintática de sujeito do verbo “ocorre” (linha 11).
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.
QUESTÃO 12
“Ao sofrer um acidente ou uma doença do trabalho, que gere incapacidade para a realização
das atividades laborativas, o trabalhador celetista, conseqüentemente segurado do INSS, deverá
ser afastado de suas funções, ficando “coberto” pela instituição durante todo o período
necessário ao seu tratamento. Porém, só deverá ser encaminhado à Perícia Médica do INSS
quando o problema de saúde apresentado necessitar de um afastamento do trabalho por
período superior a 15 (quinze dias). O pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento é de
responsabilidade do empregador.” O Texto encontra-se no Caderno de Atenção à Saúde do
Trabalhador do Ministério da Saúde, tema proposto pelo edital como Assistência Integral à
Saúde
do
Trabalhador
e
Processo
de
Trabalho
em
Saúde.
Fonte:
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_12.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém – se
a alternativa conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 15
Segundo o caderno de Atenção Básica à Saúde Mental do Ministério da Saúde, As visitas
domiciliares são ferramentas fundamentais para o cuidado à família. Entre as questões
importantes de se trabalhar nas visitas domiciliares, é importante que o profissional: •
Identifique quem são os cuidadores da pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e
drogas, procurando envolvê-los na conversa. • Faça com eles uma lista dos cuidados que a
pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e drogas recebe deles. • Organize essa lista
de cuidados classificando-os de acordo com prioridades discutidas e consensuadas entre todos:
membros da equipe de Saúde e cuidadores familiares. • Observe e registre quais cuidados estão
faltando. • Converse com os cuidadores familiares para, juntos, identificarem as causas das
dificuldades e buscarem soluções alternativas. • Faça uma lista das pessoas, grupos e
instituições que compõem a rede social da família, definindo metas para a sua ampliação, se for
o caso. Recurso DEFERIDO, altera – se de “A” para alternativa “B”.
QUESTÃO 19
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se de “D” para
alternativa “B”.
QUESTÃO 20
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se de “D” para
alternativa “B”.
KEDIMA KELLY V. DE OLIVEIRA

210

32 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
PSF

QUESTÃO 01
A afirmativa I está incorreta, pois o texto não afirma que Lei Rouanet é uma forma de o Estado
deixar de financiar a cultura no país, mas sim que “Uma crítica constante é de que o Estado
estaria „privatizando‟ o apoio à cultura” (linhas 21 a 23). A afirmativa III está correta, pois o
item elenca formas de o Estado incentivar a cultura expressas no texto (assim como nas linhas
8 a 12), não afirmando se o Estado o faz de fato ou não. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa conforme gabarito divulgado.
ALESSANDRA CRISTINE MARTINS
JOYCE LOPES
POLLYANA MENDES LACERDA
VAYLTON DA SILVA SANTOS

1068
149
140
1306

34 - ODONTÓLOGO

QUESTÃO 01
A afirmativa I está incorreta, pois o texto não afirma que Lei Rouanet é uma forma de o Estado
deixar de financiar a cultura no país, mas sim que “Uma crítica constante é de que o Estado
estaria „privatizando‟ o apoio à cultura” (linhas 21 a 23). A afirmativa III está correta, pois o
item elenca formas de o Estado incentivar a cultura expressas no texto (assim como nas linhas
8 a 12), não afirmando se o Estado o faz de fato ou não. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 03
Na alternativa “D”, apesar de o uso do acento circunflexo na forma verbal “têm” ser justificado
por estar ele conjugado na terceira pessoa do plural, o seu sujeito é o pronome relativo “que”
(linha 12) e não a expressão “norte-americanos” (linha 12), cuja ideia apenas é retomada pelo
pronome relativo. Portanto, alternativa “D” está incorreta. O pronome relativo “que” (linha 11)
realmente retoma o termo “o” (linha 11), classificado como pronome demonstrativo. A oração
deve ser entendida da seguinte forma “com AQUILO que ocorre (...)”, assim, o pronome relativo
“que” (linha 11) também exerce a função sintática de sujeito do verbo “ocorre” (linha 11).
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.
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QUESTÃO 14
De acordo com o assunto de traumatismo dentário, o tratamento endodontico está indicado
para os dentes que não apresentam resposta aos testes pulpares. O tratamento endodontico
preventivo é um bom procedimento operatório, pois muitas vezes o dente irá apresentar
necrose pulpar em períodos curtos de observação. Esberard RM. Manual de Traumatismo
Dentário – considerações clínicas. 2000. Recurso DEFERIDO, altera – se de “D” para
alternativa “A”.
MARCIA DE SOUZA CASTORINO
1030
43 – PEB II - LITERATURA
ROSILENE LEONARDA DE S. SANTOS
1271
QUESTÃO 17
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO. Altera – se de “D” para
alternativa “C”.
QUESTÃO 20
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
PRISCILA KELLY ROCHA
1113
44 - PSICÓLOGO
QUESTÃO 16
Segundo o Ministério da Saúde no artigo “Anorexia e Bulimia”, O aspecto principal da bulimia
nervosa é a presença de episódios bulímicos com relatos de ingestão média de três a quatro
mil calorias por episódio, mas já foram descritos episódios com uma ingestão de até 20 mil
calorias. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.
QUESTÃO 17
“Além do sofrimento psíquico e do prejuízo funcional vivenciados pelos pacientes com TP, ele
está associado a uma série de outros desfechos que, empiricamente, justificam seu tratamento
como um problema de saúde pública. Pacientes com TP têm maiores taxas de absenteísmo e
menor produtividade no trabalho2; maiores taxas de utilização dos serviços de saúde,
procedimentos e testes laboratoriais3; um risco aumentado, independente das comorbidades,
de ideação de suicídio e de tentativas de suicídio4,5; e, em mulheres pós-menopáusicas, parece
estar relacionado à morbidade e mortalidade cardiovasculares6. No entanto, cabe ressaltar que
a associação com mortalidade cardiovascular ainda é controversa e pode se restringir a uma
população específica”. Fonte: Transtorno de Pânico. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o
gabarito conforme divulgado.
QUESTÃO 19
Um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para avaliar a dependência à nicotina foi o
Fagerström Tolerance Questionnaire (FTQ, Questionário de Tolerância de Fagerström),
constituído de oito questões.(3) Um estudo posterior sugeriu um índice denominado heaviness
of smoking index (HSI), resultante da combinação das medidas relacionadas ao tempo para
consumir o primeiro cigarro do dia e o consumo médio diário de cigarros.(4) O índice HSI foi
considerado na revisão do FTQ, levando à versão de seis perguntas conhecida como o
Fagerström test for nicotine dependence (FTND, teste de Fagerström para a dependência à
nicotina). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.

Belo Horizonte, 28 de Março de 2016.
SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PUBLICOS LTDA
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