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Julgamento de Recursos  

Conforme Edital n° 01/2014 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Antônio 

Dias/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente 
o Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 24/02/2014, separados por 
escolaridade conforme a seguir: 

 

ENSINO SUPERIOR 

 
ELIANY FELIPE BRANTES 

ÉRICA VÂNIIA RIBEIRO MARTINS 

RODRIGO EMIDIO POGGIALI SOUSA 

 
139 
132 

179 

 

CIRURGIÃO DENTISTA PSF 
(CLÍNICO GERAL) 

 

QUESTÃO 11 

O Método de Clark  é indicado para a localização de dentes inclusos, processos patológicos e 
corpos estranhos na maxila; localização de pontos anatômicos como forame mentual e 
incisivo; dissociação de raízes e condutos radiculares. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 13 

I) O linfoma de Burkett afeta principalmente o complexo maxilomandibular e o sistema 
gastrointestinal.  O “Burkett”, não interfere na interpretação da questão. II) As características 
radiográficas dos sarcomas mostram grandes sinais de destruição óssea A alternativa está 
errada. As características radiográficas dos sarcomas não mostram os sinais de destruição 
óssea. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO 19 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
 

BRUNA CRISTINA BATISTA ROCHA 

DANIEL MIRANDA BARROS 
FRANCINEIDE CAMPOS DE SÁ 

359 

74 
71 

 ENFERMEIRO 

 
 

QUESTÃO 10 

As considerações não são pertinentes, pois o termo “por conseguinte” substitui “por isso” ou 
“portanto”. Porém na frase: “Todas as janelas da casa estão abertas, por conseguinte, sinto-me 
sufocada”. O termo utilizado deveria ser “entretanto”, “todavia”, “contudo”, portanto o recurso 
foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.  
 
QUESTÃO 16 

Segundo  a Portaria Nº 648 GM/2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), define 
Atenção Básica como: um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
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dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 
integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 
social. (Brasil, 2006). Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 
divulgado. 
 

QUESTÃO 17 

Segundo a Portaria Nº 648 GM/2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) - 
CAPÍTULO II- Das Especificidades da Estratégia de Saúde da Família –  
1 - PRINCÍPIOS GERAIS - A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção 
Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios 
gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve: I - ter caráter substitutivo em 
relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da 
Família atuam; II - atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo 
sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população; III - 
desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no 
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade; IV - buscar a integração 
com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias; e V - ser um espaço de construção de cidadania. Portanto a 
alternativa D estaria correta se fosse: Buscar o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo 
do tempo, mantendo sempre postura proativa frente aos problemas de saúde-doença da 
população. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 

  ENSINO FUNDAMENTAL 

 
GLEYCIMARA REZENDE M A 

ALVARENGA 

142 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 07 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

 
 

Belo Horizonte, 11 de março de 2014. 
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