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JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
Com base no item 7.1. c do edital a Prefeitura Municipal de São José do Jacuri, a Comissão 
Supervisora e a Empresa realizadora do Processo Seletivo Público nº 01/2011 tornam público o 
julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos contra as questões da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 
 
Recorrentes: 
Dalila de Pinho Barroso 
Danieli Maria Silva 
 
01 – CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL/ ENFERMEIRO/ FARMACEUTICO/ FISIOTEPEUTA/ 
MÉDICO GENERALISTA/ NUTRICIONISTA/ ODONTÓLOGO/ PSICÓLOGO. 
 
QUESTÃO 17  
São disposições gerais do Estatuto dos Servidores de São José do Jacuri (MG), exceto que: 
[A] O servidor acidentado em serviço poderá ser licenciado com remuneração integral. 
[B] O servidor estável para tratamento de assuntos particulares pelo prazo de até dois anos 

consecutivos, sem remuneração. 
[C] Ao servidor que se afastar do cargo para licença por motivo de doença de pessoa da família, 

sem remuneração, não será concedia a licença-prêmio de três meses. 
[D] As férias serão reduzidas a vinte dias quando o funcionário contar, no período aquisitivo, com 

mais de seis faltas, não justificadas, ao trabalho. 
 
RAZÕES: 
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com 
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D” 

ASPECTO 2 – Por equívoco na formulação da alternativa “B”, a mesma  impossibilita o candidato 
de um melhor julgamento da alternativa e por conseqüente da questão. 

JULGAMENTO: 
Recurso DEFERIDO 
Questão ANULADA  
 
02 – CARGO: ENFERMEIRO 
QUESTÃO 27 
Sobre a hierarquia de necessidades de Maslow relativo a integração do funcionamento humano e 
da saúde, enumere os itens abaixo conforme a abordagem das necessidades por prioridade, e 
depois escolha a opção correta. 
(  ) Necessidades fisiológicas. 
(  ) Propriedade e afeição. 
(  ) Auto-estima e amor próprio 
(  ) Auto-realização. 
(  ) Proteção e segurança. 
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[A] 5,3,2,1,4 
[B] 1,2,3,4,5 
[C] 3,2,1,5,4 
[D] 4,3,1,2,5 
 
RAZÕES: 
De acordo com livro Tratado de Enfermagem médico-cirúrgico ( Brunner e Suddarth), pág. 05, 
temos que Maslow classificou as necessidades humanas da seguinte maneira: necessidades 
fisiológicas; proteção e segurança; propriedade e afeição; auto-estima e amor-próprio; e auto-
realização, que inclui a auto-satisfação, desejo de saber e compreender e as necessidades 
estéticas. Prova que a questão não apresentou item correto devendo assim ser anulada a questão 
 
JULGAMENTO: 
Recurso DEFERIDO 
Questão ANULADA  
 
QUESTÃO 28 
Escolha a opção que satisfaz a etapa da Implementação dentro do processo de Enfermagem: 
[A] Registrar os diagnósticos de enfermagem, problemas interdependentes, resultados esperados. 
[B] Identificar as alterações que precisam ser feitas nos diagnósticos de enfermagem. 
[C] O plano de cuidado é revisto à medida que a condição, problemas e respostas do paciente se 
modificam. 
[D] Comunicar para os profissionais adequados quaisquer dados de avaliação apontado para os 
cuidados de saúde. 
 
RAZÕES: 
De acordo com o livro Tratado de Enfermagem médico-cirúrgico ( Brunner e Suddarth), pág.35, 
temos  (...) o plano de cuidado de enfermagem serve como uma base para a implementação, 
conforme descrito adiante: 
 - O plano de cuidado é revisto à medida que a condição, problemas e respostas do paciente se 
modificam e quando é necessário a reordenação das prioridades 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, a resposta correta é a letra C 
Logo, o recurso é julgado IMPROCEDENTE.  
 
QUESTÃO 30 
É um tipo de avaliação física em que,procura-se sentir órgãos e massas internas identificando-as 
pelo tamanho, pela forma, sensibilidade, simetria e mobilidade. O texto refere-se a: 
[A] Palpação indefinida 
[B] Palpação superficial 
[C] Palpação bimanual 
[D] Palpação profunda 
 
RAZÕES: 
A. De acordo com o livro Semiologia guia prático para enfermagem, de Janete R. Weber, pág.29 
temos que palpação profunda tem como objetivo sentir órgãos e massas internas identificando-as 
pelo tamanho, pela forma, pela sensibilidade, pela simetria e pela mobilidade. Prova o tem correto, 
devendo ser alterado a assertiva para letra D. 
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JULGAMENTO: 
Recurso deferido 
Gabarito alterado para alternativa “D” 
 
03 – CARGO: FISIOTEPEUTA   
QUESTÃO 24 
Vigilância epidemiológica consiste em um sistema organizado para a obtenção de informações 
que tenham utilidades na previsão de eventos ligados à saúde. Marque o item abaixo que é 
função da vigilância epidemiológica. 
[A] Realizar a operacionalização e avaliação dos níveis de complexidade de atendimento em 
saúde. 
[B] Acompanhar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
[C] Acompanhar o sistema de registro de nascidos vivos 
[D] Realizar a operacionalização das campanhas de vacinação. 
 
RAZOES:  
De acordo com o livro EPIDEMIOLOGIA. TEORIA E PRÁTICA, DO AUTOR MAURÍCIO 
PEREIRA, NA PAGINA 474, do capitulo vigilância epidemiológica, da editora Guanabara Koogan,  
a operacionalização das Campanhas de vacinação é realizada pelo Programa Nacional de 
imunização (PNI), instituído em 1973, pelo Ministério da Saúde. Desta forma o recurso não 
procede.    
 
JULGAMENTO:  
Portanto, a resposta correta é a letra C 
Logo, o recurso é julgado IMPROCEDENTE.  
 
QUESTÃO 27 
O tônus pode ser definido como resistência do músculo ao movimento passivo. Para as alterações 
do tônus e sua avaliação marque a opção correta:  
[a] a rigidez de decorticação também conhecida como descerebração é conseqüência de lesões 
corticoespinhais 
[b] espasticidade resulta de lesão na via extra piramidal e como integrante da síndrome do 
neurônio motor superior 
[c] lesões no neurônio motor inferior, nas células do corno anterior ou dos nervos periféricos 
produzem tônus diminuído ou ausente 
[d] hipotonia ou flacidez pode esta associado com lesões do neurônio motor superior que atingem 
cerebelo ou tratos piramidais.  
 
RAZÕES: 
A letra c esta errada, pois as lesões no neurônio motor inferior, nas células do corno anterior 
resulta em hipotonia,  como consta na referência " Maria Stokes - Neurologia para 
Fisioterapeutas- cap. 05, 06 e 14 
 
JULGAMENTO: 
Portanto, a resposta correta é a letra B 
Logo, o recurso é julgado IMPROCEDENTE.  
 
 

Belo Horizonte, 09 de Janeiro de 2012. 
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