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JULGAMENTO DOS RECURSOS 

 
 
Com base no item 7.1. c do edital a Prefeitura Municipal de Carbonita, a Comissão Supervisora e a 
Empresa realizadora do Processo Seletivo nº 01/2011 tornam público o julgamento do recurso 
interposto contra as questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em 24/02/2012. 
 
01 – CARGO 25 - ASSISTENTE SOCIAL  
QUESTÃO 02 – LINGUA PORTUGUESA  
No primeiro período* do texto, a descrição do movimentar dos personagens deixa sobressair: 
(*Período: Termina em cada ponto final) 
[A] A falta de tecnologia.  
[B] Tradições de um povo. 
[C] Criatividade. 
[D] Característica da pueril infância. 
 
RAZÕES 

Ao entrar com recurso, o candidato deve ater-se a uma argumentação sólida. Num primeiro 
instante, a candidata relata o primeiro parágrafo do texto, sendo que a questão se refere ao primeiro 
período do texto, que foi salientado e explicado no enunciado da questão. O período termina em 
cada ponto final e o parágrafo engloba vários períodos. Ou seja, a primeira alegação da candidata é 
inválida. (Consta na página e termina no verso da página, especificamente em: “... dos personagens 
em questão”).  

A sua segunda teoria atesta que a letra “d” é a resposta certa, baseando-se na leitura do 
primeiro período, mas a resposta correta é a letra “a”, pois: 
- Interpretação de texto consiste na leitura das linhas para formular as entrelinhas, buscando 
depreender o que não está explícito. 
- Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação de 
texto não querem saber o que está escrito no texto, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou 
deduzir do que está escrito.  
- A questão não solicita ao candidato que aponte o óbvio, mas que use sua capacidade de dedução 
lógica. 
 
A descrição do movimentar dos personagens deixa sobressair: 
a) A falta de tecnologia. (Se trata da falta de tecnologia, não há nada no período que contrarie essa 
afirmativa. Um caco de espelho evidencia a ausência de brinquedos mais rebuscados.) 
b) Tradições de um povo. (Não se trata de tradições, já que essas ações qualquer criança executa, 
não é nada próprio e único de certa cultura.) 
c) Criatividade. (Não se trata de criatividade, visto que as ações são sedimentadas na simplicidade.) 
d) Característica da pueril infância. (Não se trata de característica da pueril infância. Observada as 
ações feitas pelas crianças é possível concluir que elas podem até ser característica da pueril infância, 
mas da infância deles. Não se pode generalizar. Para essa alternativa ser a certa, deveria aparecer da 
seguinte forma: característica da pueril infância das crianças ou dos personagens do texto. Nem 
todas as crianças brincam dessa forma e a infância é pertencente a todas as crianças. As 
características se referem à infância de todas as crianças, não especificamente da infância das 
crianças do texto.) 
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JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA  
A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida 
em um conjunto de estabelecimentos, organizada em rede regionalizada e hierarquizada, e 
disciplinada segundo subsistemas, um para cada município. Como deve ser o SUS municipal? 
[A] O subsistema municipal, SUS-municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura.  
[B] O subsistema municipal, SUS-municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura, porém precisa ter sede no território do município.  
[C] O SUS-municipal está voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de 
forma indissociável ao SUS. 
[D] As tarefas de harmonização, de modernização, e de integração dos sistemas municipais realizadas 
com a devida equidade, competem, portanto, por especial ao poder privado. 
 
RAZÕES 
Após analise da questão é observada que tem apenas uma alternativa correta e exatamente a 
alternativa que foi divulgada, alternativa ‘A’. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16  – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
São identificados vários papéis do Gestor Estatual, o qual tem por finalidade permitir o entendimento 
da função estratégica perseguida para a gestão neste nível do governo. De acordo com o papel do 
Gestor Estadual, todas as alternativas estão corretas, exceto:  
[A] Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. 
[B] Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à 
saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. 
[C] Assumir a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda 
não tomaram para si esta responsabilidade. 
[D] Harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o 
SUS-Estadual. 
 
RAZÕES 
Assumir, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não 
tomaram para si esta responsabilidade. Essa resposta possui um erro, o certo e dizer que “assumir 
em função provisória” a gestão de saúde em populações pertencentes a municípios que ainda não 
tomaram para si esta responsabilidade. A resposta ‘C’ não menciona que assumirá em “função 
provisória” nem mencionar isto deixa entendido que isso ocorrerá de forma permanente o que 
incorreto 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
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QUESTÃO 24 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
A proteção social de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e os 
direitos de cidadania, tem por princípios, exceto:  
[A] A matricialidade familiar. 
[B] A integração à seguridade social. 
[C] A proteção pró-ativa. 
[D] A segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 
 
RAZÕES 
De acordo com a Banca a matricialidade familiar e matricialidade sócio familiar tem o mesmo 
significado por isso à questão está correta. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 26 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, 
considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento e o provimento de 
condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa 
perspectiva, qual é o objetivo da vigilância social?  
[A] A função da vigilância social inclui, também, o sistema público de Dados das Organizações de 
Assistência Social, dando forma à responsabilidade do SUAS de instalar o Cadastro Nacional de 
Entidades prestadoras de serviços socioassistenciais. 
[B] O sistema de vigilância social de Assistência é responsável por detectar e informar as 
características e dimensões das situações de precarização, que vulnerabilizam e trazem risco e danos 
aos cidadãos, a sua autonomia à socialização e ao convívio familiar. 
[C] Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos 
bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais. 
[D] Identificar a incidência de vítimas de apartação social, que lhes impossibilite sua autonomia e 
integridade, fragilizando sua existência. 
 
RAZÕES 
Não assiste razão ao recorrente uma vez que a questão citada menciona como são entendidas as 
PNAS e as LOAS e não as funções da vigilância sócio-assistencial, sendo assim, consideramos o 
recurso indeferido. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra c. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO 05 – LINGUA PORTUGUESA 
Escolha a opção com a classificação exata das palavras: 
[A] Discriminar - homônima/Descriminar - homônima 
[B] Serrar - parônima/Cerrar - parônima 
[C] Colher - parônima/Começo - parônima 
[D] Caminho - homônima/Cedo - homônima 
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RAZÕES 
Assiste razão ao recorrente, as alternativas c e d foram mal formuladas, o que leva a anulação da 
questão. 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Questão Anulada. 
 
QUESTÃO 15 – CONHECIMENTOS GERAIS  
São aspectos gerais de Carbonita (MG), exceto que: 
[A] No ano de 2010, estimou-se que duzentas pessoas foram tidas como nascidas vivas e 

devidamente registradas em Carbonita (MG). 
[B] Os municípios de Bocaiúva, Diamantina e Itamarandiba são limítrofes de Carbonita (MG). 
[C] O último Censo Demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

revelou que a estimativa populacional em Carbonita (MG) é de 9.162 habitantes. 
Em 2006, a representação eleitoral de Carbonita (MG) era estimada em 7082 pessoas votantes 
 
RAZÔES 
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que os dados foram retirados do Site IBGE pelo Censo 
Demográfico (2010) e dados compilados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, portanto são 
oficiais e verídicos.. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 26 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Com relação às camadas que compõe que a epiderme marque a alternativa correta: 
[A] Pluriestratificado 
[B] Camada córnea 
[C] Hipoderme 
[D] Granulada 
 
RAZÕES 
A pergunta está coerente com as respostas, sendo assim, considero o recurso indeferido. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 29 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Prontuário é a documentação legal permanente das informações relevantes para o gerenciamento 
do cuidado da saúde de um paciente. Qual é a sua finalidade:   
[A] Faturamento financeiro, educação, histórico, pesquisa, auditoria, documentação legal e exame 
inicial. 
[B] Condição do paciente, faturamento financeiro, educação, histórico, pesquisa, auditoria e 
documentação Legal. 
[C] Comunicação, faturamento financeiro, educação, histórico, pesquisa, auditoria e documentação 
legal. 
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[D] Faturamento financeiro, educação, histórico, pesquisa, auditoria, documentação legal e 
prognóstico. 
 
RAZÕES 
A alternativa ‘B’ está errada, pois a alternativa que responde de forma correta a questão é a 
alternativa ‘C’. 
 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 30 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Não faz parte dos deveres do profissional de auxiliar de enfermagem no que concerne a Resolução 
COFEN 311/07: 
[A] Registrar no Prontuário do Paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de 
cuidar. 
[B] Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 
assinadas por outro profissional. 
[C] Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, 
quando no exercício profissional. 
[D] Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses 
da categoria e da sociedade. 
 
RAZÕES 
O enunciado está coerente com as respostas dadas, não há necessidade de anulação da questão, 
sendo assim, considero o recurso indeferido. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
DENTISTA  
QUESTÃO 01 – LINGUA PORTUGUESA 
Na frase “Quando éramos crianças, Hassan e eu trepávamos nos choupos da entrada da casa de meu 
pai...”, as palavra que melhor substituem as grifadas, são: 
[A] Nas grandes árvores 
[B] Nos álamos 
[C] Nos tálamos 
[D] Nos arvoredos 
 
RAZOES 

Ao entrar com recurso, o candidato deve ater-se a uma argumentação sólida, pois: 
- Interpretação de texto consiste na leitura das linhas para formular as entrelinhas, buscando 
depreender o que não está explícito. 
- Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação de 
texto não querem saber o que está escrito no texto, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou 
deduzir do que está escrito.  
- A questão não solicita ao candidato que aponte o óbvio, mas que use sua capacidade de dedução 
lógica. 
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“Quando éramos crianças, Hassan e eu trepávamos nos choupos da entrada da casa de meu pai...”, 
as palavras que melhor substituem as grifadas, são: 
a) Nas grandes árvores. (“Nas grandes árvores” não pode substituir. A candidata cita o fato dos 
choupos crescerem de 20 a 30 metros. O enunciado pede palavras que melhor substituem, ou seja, 
sinônimo, e não adjetivo, qualidade, característica da palavra grifada.) 
b) Nos álamos. (“Nos álamos” pode substituir corretamente “nos choupos”. Segundo o dicionário 
Michaelis, álamo é sinônimo de choupo. Gramatical e logicamente falando, quando um enunciado 
pede a substituição de palavras, espera que o candidato opte por sinônimos das mesmas. O campo 
semântico é vasto, mas a substituição é rígida. Uma mudança errada compromete o período.) 
c) Nos tálamos. (De acordo com o dicionário Michaelis, tálamo significa: 1 Leito conjugal, leito 
nupcial. 2 Bodas, núpcias, casamento, himeneu. 3 Bot Alargamento do pedúnculo de certas plantas; 
cálice das plantas; receptáculo das plantas. 4 Anat Grande massa de substância cinzenta, localizada 
sobre os pedúnculos cerebrais e que limita o ventrículo médio, formando o pavimento dos 
ventrículos laterais.) 
d) Nos arvoredos. (Arvoredo se distancia do significado de choupo. Segundo o dicionário Michaelis, 
arvoredo é aglomeração de árvores, bosque. Arvoredos seriam muitas aglomerações de árvores. 
Choupos são muitas árvores de uma espécie específica e não muitas aglomerações, conjuntos.) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 02 – LINGUA PORTUGUESA 
No primeiro período* do texto, a descrição do movimentar dos personagens deixa sobressair: 
(*Período: Termina em cada ponto final) 
[A] A falta de tecnologia.  
[B] Tradições de um povo. 
[C] Criatividade. 
[D] Característica da pueril infância. 
 
RAZÕES 

Ao entrar com recurso, o candidato deve ater-se a uma argumentação sólida. Num primeiro 
instante, a candidata relata o primeiro parágrafo do texto, sendo que a questão se refere ao primeiro 
período do texto, que foi salientado e explicado no enunciado da questão. O período termina em 
cada ponto final e o parágrafo engloba vários períodos. Ou seja, a primeira alegação da candidata é 
inválida. (Consta na página e termina no verso da página, especificamente em: “... dos personagens 
em questão”).  

A sua segunda teoria atesta que a letra “d” é a resposta certa, baseando-se na leitura do 
primeiro período, mas a resposta correta é a letra “a”, pois: 
- Interpretação de texto consiste na leitura das linhas para formular as entrelinhas, buscando 
depreender o que não está explícito. 
- Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação de 
texto não querem saber o que está escrito no texto, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou 
deduzir do que está escrito.  
- A questão não solicita ao candidato que aponte o óbvio, mas que use sua capacidade de dedução 
lógica. 
 
A descrição do movimentar dos personagens deixa sobressair: 
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a) A falta de tecnologia. (Se trata da falta de tecnologia, não há nada no período que contrarie essa 
afirmativa. Um caco de espelho evidencia a ausência de brinquedos mais rebuscados.) 
b) Tradições de um povo. (Não se trata de tradições, já que essas ações qualquer criança executa, 
não é nada próprio e único de certa cultura.) 
c) Criatividade. (Não se trata de criatividade, visto que as ações são sedimentadas na simplicidade.) 
d) Característica da pueril infância. (Não se trata de característica da pueril infância. Observada as 
ações feitas pelas crianças é possível concluir que elas podem até ser característica da pueril infância, 
mas da infância deles. Não se pode generalizar. Para essa alternativa ser a certa, deveria aparecer da 
seguinte forma: característica da pueril infância das crianças ou dos personagens do texto. Nem 
todas as crianças brincam dessa forma e a infância é pertencente a todas as crianças. As 
características se referem à infância de todas as crianças, não especificamente da infância das 
crianças do texto.) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 03 – LINGUA PORTUGUESA 
A sede por aventura dos personagens pode ser corroborada no: 
[A] Primeiro período. 
[B] Segundo período. 
[C] Terceiro período. 
[D] Em nenhum período. 
 
RAZOES 
A sede por aventura dos personagens pode ser corroborada no: 
a) Primeiro período. (A sede por aventura não é confirmada no primeiro período, lembrando que o 
período termina em cada ponto final, como foi salientado na questão número dois. As ações 
narradas no primeiro período não dão indícios de que os personagens queriam realmente se 
aventurar. Apenas brincavam.) 
b) Segundo período. (A sede por aventura é confirmada no segundo período, já que os personagens 
sentavam nos galhos mais “altos”. A insegurança e nível de periculosidade dessa ação mostram a 
sede por experiências arriscadas, ou seja, por aventuras.) 
c) Terceiro período. (A sede por aventura não é confirmada no terceiro período. As ações são calmas, 
nada de surpreendente ou arriscado.) 
d) Em nenhum período. (Errado, já que é corroborada no segundo período.) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 12 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
Doença geralmente infecciosa, de caráter transitório, que ataca simultaneamente grande número de 
indivíduos em uma determinada localidade, podendo ser também surto periódico de uma doença 
infecciosa em dada população ou região, caracterizando-se, portanto um(a):  
[A] Epidemia 
[B] Pandemia 
[C] Endemia 
[D] Surto de Saúde Pública 
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RAZÕES 
Com relação ao enunciado da presente questão não é contraditório, apenas foi utilizado outros 
elementos, porém com os mesmos significados o que torna a questão legitima. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 13 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
O quadro abaixo se refere à administração de vacinas (substâncias preparadas) para a estimulação da 
resposta imunológica com a finalidade de prevenir doenças em uma população. De acordo com o 
calendário Básico de vacinação da criança marque a alternativa incorreta: 
 

 IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS 

[A] 1 mês Vacina contra hepatite B 1ª dose Hepatite B 

[B] 12 meses SRC (tríplice viral) Dose única Sarampo e rubéola 

[C] 9 meses Vacina contra febre amarela Dose inicial Febre amarela 

[D] 4-6 anos SRC (tríplice viral) 3ª dose Sarampo e caxumba 

 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que de acordo com o site http://portal.saude.gov.br a 
alternativa correta é a ‘C’ e as demais alternativas tem erros. 
 
JULGAMENTO  
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 14 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA  
A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida 
em um conjunto de estabelecimentos, organizada em rede regionalizada e hierarquizada, e 
disciplinada segundo subsistemas, um para cada município. Como deve ser o SUS municipal? 
[A] O subsistema municipal, SUS-municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura.  
[B] O subsistema municipal, SUS-municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura, porém precisa ter sede no território do município.  
[C] O SUS-municipal está voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de 
forma indissociável ao SUS. 
[D] As tarefas de harmonização, de modernização, e de integração dos sistemas municipais realizadas 
com a devida equidade, competem, portanto, por especial ao poder privado. 
 
RAZÕES 
Após analise da questão é observada que tem apenas uma alternativa correta e exatamente a 
alternativa que foi divulgada, alternativa ‘A’. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 

http://portal.saude.gov.br/
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QUESTÃO 19 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
Quanto à vigilância sanitária a reestruturação caracterizou-se no plano federal, exceto por:  
[A] Criação de uma autarquia. 
[B] Descentralização e implantação das ações nos municípios. 
[C] Integração das ações de vigilância no conjunto das ações de saúde. 
[D] Ministério da Saúde que incorporou as funções anteriormente situadas nas competências da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
 
RAZÕES 
A reestruturação na área de vigilância sanitária caracterizou-se, no plano federal, pela reformulação 
do modelo institucional e criação de uma autarquia especial – a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que incorporou as competências da secretaria ministerial que lhe precedeu e 
outras funções anteriormente situadas nas competências do Ministério da Saúde. A partir da 
estruturação da ANVISA vêm-se estabelecendo pactos com os Estados e se definiram novas bases de 
financiamento, que têm significado um rico processo de dinamização da área com avanços na 
direção da estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. (Costa, 2001).  
O processo de descentralização e implantação das ações nos municípios vem sendo acompanhado 
pela organização de novas práticas, especialmente no plano federal e alguns poucos Estados, e do 
esforço político para efetivar as propostas de integração das ações de vigilância no conjunto das 
ações de saúde e de outros âmbitos setoriais (meio ambiente, agricultura), de articulação com a 
Universidade, visando fomentar a pesquisa na temática e a formação de recursos humanos e 
docentes, iniciando-se, embora debilmente, a articulação com a população (ações de informação e 
comunicação, aproximação com os Conselhos de Saúde), visando contribuir no processo de formação 
da consciência sanitária no tocante às questões da área de vigilância.     
RESPOSTA: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que incorporou as competências da 
secretaria ministerial que lhe precedeu e outras funções anteriormente situadas nas competências 
do Ministério da Saúde. A resposta ‘D’ fala que o Ministério da Saúde incorporou as competências da 
secretaria ministerial que lhe procedeu e outras funções anteriormente situadas nas competências 
da ANVISA, sendo que correto é afirmar que a  ANVISA que incorporou funções antes do Ministério 
da Saúde e não o Ministério da Saúde incorporou  funções da ANVISA. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 21 -  CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Avalie as afirmativas sobre o Ameloblastoma: 
I - Ameloblastoma Intra-óssea Multicístico: ocorre em pacientes com 20 anos em média e ficam 
localizados na mandíbula associado a coroa de um dente. Pode se observar epitélos odontogênicos 
com células colunares polarizadas invertidamente e com núcleo hipercromático. Seu reaparecimento 
é menos freqüente e seu tratamento é feito por curetagem. 
II - Ameloblastoma Unicístico: pode ocorrer em qualquer idade sendo mais comum entre 30 e 70 
anos. Localiza-se na mandíbula provocando o alargamento das corticais ósseas e a reabsorção 
radicular. 
III - Ameloblastoma Periférico: é o mais comum originado de restos epiteliais odontogênicos abaixo 
da mucosa. Ocorre em pacientes de meia idade com baixo risco de reaparecimento. 
Consideramos correta a alternativa: 
[A] As afirmativas I,  II e III estão corretas.  
[B] Apenas a afirmativa I está correta.  
[C] Apenas a afirmativa II está correta. 
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[D] Apenas a afirmativa III está correta.  
 
RAZOES 
A reposta correta da questão número vinte e um é a letra “a”. 
De acordo com o site http://www.brasilescola.com/odontologia/ameloblastoma.htm consideramos 
que a questão está correta. 
Todas as afirmativas encontram-se corretas, contrariando o argumento da candidata de que todas 
apresentam-se incorretas. 
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Recurso deferido para alterar o gabarito oficial divulgado para Letra A. 
 
QUESTÃO 27 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Analise as afirmativas: 
I - O diazepam é a droga de escolha para a sedação de pacientes adultos e pediátricos, na maioria 
dos procedimentos odontológicos, principalmente em casos de urgência, por possuir rápido início de 
ação e induzir amnésia anterógrada. 
II - O midazolam é indicado quando se deseja uma sedação pós-operatória mais prolongada. 
III - Na sedação consciente de pacientes idosos, apesar do maior tempo de latência (início de ação), 
deve-se dar preferência ao lorazepam, por proporcionar uma menor incidência de efeitos 
paradoxais. 
Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo. 2006 maio-ago; 18(2)181-8 
Consideramos correta a seguinte alternativa: 
[A] I, II e III 
[B] Apenas I 
[C] Apenas II 
[D] Apenas III 
 
RAZÃO  
De acordo com a SEDAÇÃO CONSCIENTE COM BENZODIAZEPÍNICOS EM ODONTOLOGIA da Revista de 
Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo. 2006 maio-ago; 18(2)181-8, considera-se o 
seguinte: 
 
• O diazepam é indicado quando se deseja uma sedação pós-operatória mais prolongada. 
• O midazolam é a droga de escolha para a sedação de pacientes adultos e pediátricos, na maioria 
dos procedimentos odontológicos, principalmente em casos 
de urgência, por possuir rápido início de ação e induzir amnésia anterógrada: 
• Na sedação consciente de pacientes idosos, apesar do maior tempo de latência (início de ação), 
deve-se dar preferência ao lorazepam, por proporcionar uma menor incidência de efeitos 
paradoxais. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
ENFERMEIRO  
QUESTÃO 1 – LINGUA PORTUGUESA 
– Na frase “Quando éramos crianças, Hassan e eu trepávamos nos choupos da entrada da casa de 
meu pai...”, as palavra que melhor substituem as grifadas, são: 

http://www.brasilescola.com/odontologia/ameloblastoma.htm
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[A] Nas grandes árvores 
[B] Nos álamos 
[C] Nos tálamos 
[D] Nos arvoredos 
 
RAZOES 

Ao entrar com recurso, o candidato deve ater-se a uma argumentação sólida, pois: 
- Interpretação de texto consiste na leitura das linhas para formular as entrelinhas, buscando 
depreender o que não está explícito. 
- Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação de 
texto não querem saber o que está escrito no texto, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou 
deduzir do que está escrito.  
- A questão não solicita ao candidato que aponte o óbvio, mas que use sua capacidade de dedução 
lógica. 
 
“Quando éramos crianças, Hassan e eu trepávamos nos choupos da entrada da casa de meu pai...”, 
as palavras que melhor substituem as grifadas, são: 
a) Nas grandes árvores. (“Nas grandes árvores” não pode substituir. A candidata cita o fato dos 
choupos crescerem de 20 a 30 metros. O enunciado pede palavras que melhor substituem, ou seja, 
sinônimo, e não adjetivo, qualidade, característica da palavra grifada.) 
b) Nos álamos. (“Nos álamos” pode substituir corretamente “nos choupos”. Segundo o dicionário 
Michaelis, álamo é sinônimo de choupo. Gramatical e logicamente falando, quando um enunciado 
pede a substituição de palavras, espera que o candidato opte por sinônimos das mesmas. O campo 
semântico é vasto, mas a substituição é rígida. Uma mudança errada compromete o período.) 
c) Nos tálamos. (De acordo com o dicionário Michaelis, tálamo significa: 1 Leito conjugal, leito 
nupcial. 2 Bodas, núpcias, casamento, himeneu. 3 Bot Alargamento do pedúnculo de certas plantas; 
cálice das plantas; receptáculo das plantas. 4 Anat Grande massa de substância cinzenta, localizada 
sobre os pedúnculos cerebrais e que limita o ventrículo médio, formando o pavimento dos 
ventrículos laterais.) 
d) Nos arvoredos. (Arvoredo se distancia do significado de choupo. Segundo o dicionário Michaelis, 
arvoredo é aglomeração de árvores, bosque. Arvoredos seriam muitas aglomerações de árvores. 
Choupos são muitas árvores de uma espécie específica e não muitas aglomerações, conjuntos.) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 02 – LINGUA PORTUGUESA 
No primeiro período* do texto, a descrição do movimentar dos personagens deixa sobressair: 
(*Período: Termina em cada ponto final) 
[A] A falta de tecnologia.  
[B] Tradições de um povo. 
[C] Criatividade. 
[D] Característica da pueril infância. 
 
RAZÕES 

Ao entrar com recurso, o candidato deve ater-se a uma argumentação sólida. Num primeiro 
instante, a candidata relata o primeiro parágrafo do texto, sendo que a questão se refere ao primeiro 
período do texto, que foi salientado e explicado no enunciado da questão. O período termina em 
cada ponto final e o parágrafo engloba vários períodos. Ou seja, a primeira alegação da candidata é 
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inválida. (Consta na página e termina no verso da página, especificamente em: “... dos personagens 
em questão”).  

A sua segunda teoria atesta que a letra “d” é a resposta certa, baseando-se na leitura do 
primeiro período, mas a resposta correta é a letra “a”, pois: 
- Interpretação de texto consiste na leitura das linhas para formular as entrelinhas, buscando 
depreender o que não está explícito. 
- Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação de 
texto não querem saber o que está escrito no texto, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou 
deduzir do que está escrito.  
- A questão não solicita ao candidato que aponte o óbvio, mas que use sua capacidade de dedução 
lógica. 
 
A descrição do movimentar dos personagens deixa sobressair: 
a) A falta de tecnologia. (Se trata da falta de tecnologia, não há nada no período que contrarie essa 
afirmativa. Um caco de espelho evidencia a ausência de brinquedos mais rebuscados.) 
b) Tradições de um povo. (Não se trata de tradições, já que essas ações qualquer criança executa, 
não é nada próprio e único de certa cultura.) 
c) Criatividade. (Não se trata de criatividade, visto que as ações são sedimentadas na simplicidade.) 
d) Característica da pueril infância. (Não se trata de característica da pueril infância. Observada as 
ações feitas pelas crianças é possível concluir que elas podem até ser característica da pueril infância, 
mas da infância deles. Não se pode generalizar. Para essa alternativa ser a certa, deveria aparecer da 
seguinte forma: característica da pueril infância das crianças ou dos personagens do texto. Nem 
todas as crianças brincam dessa forma e a infância é pertencente a todas as crianças. As 
características se referem à infância de todas as crianças, não especificamente da infância das 
crianças do texto.) 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 3 – LINGUA PORTUGUESA 
A sede por aventura dos personagens pode ser corroborada no: 
[A] Primeiro período. 
[B] Segundo período. 
[C] Terceiro período. 
[D] Em nenhum período. 
 
RAZOES 
A sede por aventura dos personagens pode ser corroborada no: 
a) Primeiro período. (A sede por aventura não é confirmada no primeiro período, lembrando que o 
período termina em cada ponto final, como foi salientado na questão número dois. As ações 
narradas no primeiro período não dão indícios de que os personagens queriam realmente se 
aventurar. Apenas brincavam.) 
b) Segundo período. (A sede por aventura é confirmada no segundo período, já que os personagens 
sentavam nos galhos mais “altos”. A insegurança e nível de periculosidade dessa ação mostram a 
sede por experiências arriscadas, ou seja, por aventuras.) 
c) Terceiro período. (A sede por aventura não é confirmada no terceiro período. As ações são calmas, 
nada de surpreendente ou arriscado.) 
d) Em nenhum período. (Errado, já que é corroborada no segundo período.) 
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JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 4 – LINGUA PORTUGUESA 
“Ainda posso ver Hassan encarapitado naquela árvore, com o reflexo do sol faiscando por entre as 
folhas no seu rosto...” 
O trecho acima expõe contextualmente: 
[A] A posição de um dos personagens. 
[B] A narrativa do narrador sobre aquele instante. 
[C] A lembrança de um dos personagens. 
[D] Os detalhes do momento. 
 
RAZOES 
“Ainda posso ver Hassan encarapitado naquela árvore, com o reflexo do sol faiscando por entre as 
folhas no seu rosto...” 
O trecho acima expõe contextualmente: 
a) A posição de um dos personagens. (A alternativa é ambígua. Pode ser a posição de Hassan ou do 
narrador, que não é explicitada no trecho. Também não expõe contextualmente o que o trecho 
indicia.) 
b) A narrativa do narrador sobre aquele instante. (O trecho isoladamente expõe a narrativa do 
narrador sobre aquele instante; contextualmente, não. As palavras, frases, períodos, podem estar 
soltos ou contextualizados. Nesse caso, o enunciado da questão salienta que o trecho está 
contextualizado com o teor do texto.) 
c) A lembrança de um dos personagens. (O trecho expõe contextualmente e não isoladamente a 
lembrança de um dos personagens. Textum, em latim, particípio do verbo tecer, significa tecido. 
Dessa palavra originou-se textus, que gerou, em português, “texto”. Portanto, está-se falando de 
“tecido” de frases, orações, períodos, parágrafos... Uma “tessitura” de ideias, de argumentos, de 
fatos, de relatos. O enunciado da questão deixa claro que é contextualmente, ou seja, é relacionado 
com o que aparece anteriormente e posteriormente. O trecho é lembrança de um dos personagens 
porque antes ele relembrou ações das quais participou e, depois, lembrou e detalhou a aparência de 
seu amigo. Todo parágrafo é a narração de sua infância, que já passou, é passado e, portanto, 
lembrança. É preciso estar atento à interpretação.) 
d) Os detalhes do momento. (Contextualmente, o trecho não expõe somente os detalhes do 
momento. Os componentes de um texto se inter-relacionam, referindo-se uns aos outros, ligando-se 
uns aos outros.)  
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 6 – LINGUA PORTUGUESA 
Observe as frases abaixo: 

I. “Cheguei à escola de dança, ___ aprender o samba.” (a fim de, afim de) 
II. “___ ir para a França, foi para a Espanha visitar seus pais.” (em vez de, ao invés de) 

Escolha a opção que completa corretamente as lacunas das frases acima: 
[A] I -  a fim de  / II -  em vez de 
[B] I -  a fim de  /  II -  ao invés de 
[C] I -  afim de   /  II -  em vez de 
[D] I -  afim de   / II -  ao invés de  
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RAZOES 
A expressão "afim " ( escrita junto ) é adjetivo e significa "semelhante, por afinidade.". Não é esse o 
sentido da frase I 
A expressão " ao invés de " significa "ao contrário de ".Não é o sentido que se dá à frase II. A resposta 
correta é a letra A, já que a expressão "a fim de" é uma locução prepositiva que indica finalidade.  
A expressão "em vez de" significa "no lugar de" 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 8 – LINGUA PORTUGUESA 
Analise as opções abaixo:  

I. Particípio regular = aceitado / Particípio irregular = aceito  
II. Particípio regular = incorrido / Particípio irregular = incurso 

III. Particípio regular = vagado / Particípio irregular = vago 
Assinale a opção certa: 
[A] Todas as opções estão corretas. 
[B] Todas as opções estão corretas.  
 [C] Apenas as opções I e II estão corretas. 
[D] Apenas a opção I está correta. 
 
RAZOES 
O fato de a questão conter duas respostas idênticas e corretas altera o entendimento da questão. 
Ademais, o edital diz que cada questão terá apenas uma resposta correta.  
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Questão Anulada. 
 
QUESTÃO 13 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
O quadro abaixo se refere à administração de vacinas (substâncias preparadas) para a estimulação da 
resposta imunológica com a finalidade de prevenir doenças em uma população. De acordo com o 
calendário Básico de vacinação da criança marque a alternativa incorreta: 
 

 IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS 

[A] 1 mês Vacina contra hepatite B 1ª dose Hepatite B 

[B] 12 meses SRC (tríplice viral) Dose única Sarampo e rubéola 

[C] 9 meses Vacina contra febre amarela Dose inicial Febre amarela 

[D] 4-6 anos SRC (tríplice viral) 3ª dose Sarampo e caxumba 

 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que de acordo com o site http://portal.saude.gov.br a 
alternativa correta é a ‘C’ e as demais alternativas tem erros. 
 
JULGAMENTO  
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 

http://portal.saude.gov.br/
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QUESTÃO 14 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA  
A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida 
em um conjunto de estabelecimentos, organizada em rede regionalizada e hierarquizada, e 
disciplinada segundo subsistemas, um para cada município. Como deve ser o SUS municipal? 
[A] O subsistema municipal, SUS-municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura.  
[B] O subsistema municipal, SUS-municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura, porém precisa ter sede no território do município.  
[C] O SUS-municipal está voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de 
forma indissociável ao SUS. 
[D] As tarefas de harmonização, de modernização, e de integração dos sistemas municipais realizadas 
com a devida equidade, competem, portanto, por especial ao poder privado. 
 
RAZÕES 
Após analise da questão é observada que tem apenas uma alternativa correta e exatamente a 
alternativa que foi divulgada, alternativa ‘A’. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra A. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 16 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
São identificados vários papéis do Gestor Estatual, o qual tem por finalidade permitir o entendimento 
da função estratégica perseguida para a gestão neste nível do governo. De acordo com o papel do 
Gestor Estadual, todas as alternativas estão corretas, exceto:  
[A] Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. 
[B] Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à 
saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. 
[C] Assumir a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda 
não tomaram para si esta responsabilidade. 
[D] Harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o 
SUS-Estadual.  
 
RAZÕES 
Assumir, a gestão da atenção à saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não 
tomaram para si esta responsabilidade. Essa resposta possui um erro, o certo e dizer que “assumir 
em função provisória” a gestão de saúde em populações pertencentes a municípios que ainda não 
tomaram para si esta responsabilidade. A resposta ‘C’ não menciona que assumirá em “função 
provisória” nem mencionar isto deixa entendido que isso ocorrerá de forma permanente o que 
incorreto 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 18 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
Marque a alternativa que exemplifique melhor o que é vigilância da saúde. 
[A] Reflexão em torno da adequação das ações e serviços aos problemas, necessidades e demandas 
da população. 
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[B] Colocação em debate da possibilidade de articulação entre a diretriz de integralidade do cuidado, 
com o perfil real de oferta de ações e serviços. 
[C] Os vários níveis de prevenção e os vários níveis de organização da atenção à saúde, enfatizando o 
desenvolvimento de um amplo espectro de ações que abarcam, desde a formulação e 
implementação de políticas intersetoriais e ações sociais para a melhoria de condições de vida e 
saúde, às ações de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, que tomam como objetos riscos e 
danos, às ações programáticas de controle de doenças e atenção a grupos prioritários, até a 
assistência ambulatorial, hospitalar, laboratorial e farmacêutica a indivíduos que necessitam de 
cuidados, sejam preventivos ou reabilitadores da saúde. 
[D] Danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida. 
 
RAZÕES 
A alternativa correta e a ‘C’ pois  a Vigilância da Saúde e Vigilância Sanitária assume sim diversos 
níveis de prevenção até a assistência ambulatorial, hospitalar e reabilitação. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 19 – NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
Quanto à vigilância sanitária a reestruturação caracterizou-se no plano federal, exceto por:  
[A] Criação de uma autarquia. 
[B] Descentralização e implantação das ações nos municípios. 
[C] Integração das ações de vigilância no conjunto das ações de saúde. 
[D] Ministério da Saúde que incorporou as funções anteriormente situadas nas competências da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
 
RAZOES 
A reestruturação na área de vigilância sanitária caracterizou-se, no plano federal, pela reformulação 
do modelo institucional e criação de uma autarquia especial – a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que incorporou as competências da secretaria ministerial que lhe precedeu e 
outras funções anteriormente situadas nas competências do Ministério da Saúde. A partir da 
estruturação da ANVISA vêm-se estabelecendo pactos com os Estados e se definiram novas bases de 
financiamento, que têm significado um rico processo de dinamização da área com avanços na 
direção da estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. (Costa, 2001).  
O processo de descentralização e implantação das ações nos municípios vem sendo acompanhado 
pela organização de novas práticas, especialmente no plano federal e alguns poucos Estados, e do 
esforço político para efetivar as propostas de integração das ações de vigilância no conjunto das 
ações de saúde e de outros âmbitos setoriais (meio ambiente, agricultura), de articulação com a 
Universidade, visando fomentar a pesquisa na temática e a formação de recursos humanos e 
docentes, iniciando-se, embora debilmente, a articulação com a população (ações de informação e 
comunicação, aproximação com os Conselhos de Saúde), visando contribuir no processo de formação 
da consciência sanitária no tocante às questões da área de vigilância.     
RESPOSTA: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que incorporou as competências da 
secretaria ministerial que lhe precedeu e outras funções anteriormente situadas nas competências 
do Ministério da Saúde. A resposta ‘D’ fala que o Ministério da Saúde incorporou as competências da 
secretaria ministerial que lhe procedeu e outras funções anteriormente situadas nas competências 
da ANVISA, sendo que correto é afirmar que a  ANVISA que incorporou funções antes do Ministério 
da Saúde e não o Ministério da Saúde incorporou  funções da ANVISA. 
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JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra D. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 23 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
A maneira pela qual uma ferida é fechada ou “deixada" fechar é essencial para o processo de 
cicatrização. Existem três formas pelas quais uma ferida pode cicatrizar que dependem da 
quantidade de tecido perdido ou danificado e da presença ou não de infecção, sendo elas: 
I - Primeira intenção (união primária) - este tipo de cicatrização ocorre quando as bordas da ferida 
são apostas ou aproximadas, havendo perda mínima de tecido, ausência de infecção e edema 
mínimo. Quando as feridas cicatrizam-se por primeira intenção, a formação de tecido de granulação 
não é visível. 
II - Segunda intenção (granulação) - Neste tipo de cicatrização ocorre perda excessiva de tecido e 
presença de infecção. O processo de reparo, neste caso, é mais complicado e demorado. Esse 
método de reparo é também denominado cicatrização por granulação, pois no abscesso formam-se 
brotos minúsculos chamados granulações. 
III - Terceira intenção (sutura secundária) - caso uma ferida não tenha sido suturada inicialmente ou 
as suras se romperam e a ferida tem que ser novamente suturada. Isso é feito pelo cirurgião que, 
após a drenagem do material, promove a aproximação das bordas. 
Marque a opção correta: 
[A] As afirmativas I e II estão corretas. 
[B] As afirmativas I e II estão corretas. 
[C] Todas as afirmativas estão corretas. 
[D] Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
RAZOES 
Não assiste razão ao recorrente vez que a matricialidade familiar e matricialidade sócio familiar tem 
o mesmo significado por isso à questão está correta. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 25 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
O tipo de curativo varia com a natureza, a localização e o tamanho da ferida. Em alguns casos é 
necessária compressão; em outros, lavagem com soluções fisiológicas ou antissépticas. Alguns 
exigem imobilização com faixas elásticas ou mesmo gesso. Nos curativos de orifícios de drenagem de 
fístulas entéricas, a proteção da pele sã em torno da ferida é o objetivo principal: 
[A] Oclusivo 
[B] Compressivo 
[C] Alginatos 
[D] Curativos abertos 
 
RAZOES 
Assiste razão ao recorrente, questão anulada. 
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Questão anulada. 
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QUESTÃO 26 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
De acordo com Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007), são 
proibições, exceto: 
[A] Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 
legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
[B] Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade. 
[C] Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 
assinadas por outro profissional. 
[D] Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência. 
 
RAZÕES 
A resposta ‘D’ não é verdadeira, pois existem elementos na alternativa que a torna errada 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra C. 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 30 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
A Enfermagem é uma das profissões da área da saúde cuja essência e especificidade é o cuidado ao 
ser humano, individualmente, na família ou na comunidade, desenvolvendo atividades de promoção, 
prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde e atuando em equipes. A enfermagem se 
responsabiliza, através do cuidado, pelo conforto, acolhimento e bem estar dos pacientes, seja 
prestando o cuidado, seja coordenando e promovendo a autonomia dos pacientes através da 
educação em saúde de outros setores para a prestação da assistência. Qual o principal papel da 
enfermagem? 
[A] Promoção à saúde 
[B] Cuidado, conforto, acolhimento aos pacientes 
[C] Prevenção de doenças 
[D] Interdisciplinaridade 
 
RAZÕES 
A alternativa que responde o que foi perguntado na questão 30 é apenas a alternativa ‘B’ 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
PSICOLOGO 
QUESTÃO 21 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
Em que ano a Lei que regulamenta a profissão do psicólogo foi aprovada? 
[A] 1971 
[B] 1962 
[C] 1961 
[D] 1971 
 
RAZÕES 
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Alternativa correta é letra B, sendo assim, consideramos o recurso indeferido, mesmo que a 
alternativa esteja duplicada ela não era correta. 
 
JULGAMENTO 
Resposta correta é a letra B 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
 
QUESTÃO 29 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
De acordo com o código de ética dos psicólogos, são deveres fundamentais dos psicólogos: 
I - Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Código. 
II - Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado 
pessoal, teórica e tecnicamente. 
III - Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. 
IV - Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal. 
V - Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. 
Está correta a alternativa: 
[A] As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
[B] As afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
[C] As afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
[D] As afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
 
RAZOES 
O fato de a questão conter duas respostas idênticas e corretas altera o entendimento da questão. 
Ademais, o edital diz que cada questão terá apenas uma resposta correta.  
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Questão Anulada. 
 
 

RECORRENTES 
ANA PAULA CAMPOS B DA SILVA   ENFERMEIRO 
BERDANETE DE SOUZA VENTURA    AUX.  DE ENFERMAGEM 
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO     ENFERMEIRO 
CLEVIAN M. DE OLIVEIRA DETON MACHADO   DENTISTA 
DALILA SILVA LOPES      ENFERMEIRO 
DEBORA VIEIRA LAZ      DENTISTA 
DELIANE NEVES SILVA      ENFERMEIRO 
ELAINE MARTINS                                                                    ENFERMEIRO 
FERNANDA RIBEIRO COIMBRA     ENFERMEIRO 
FERNANDA MARTINS P MANTOVANI   ASSISRTENTE SOCIAL 
FLAVIA MARIA LEITE      ENFERMEIRO 
GLEICE KELLY SOUZA     ENFERMEIRO 
KELLER ARIANO GLORIA     DENTISTA 
LUCIANA PIOVEZAN F. FIGUEIREDO    ENFERMEIRO 
MARCELA MATOS ALCANTARA    ENFERMEIRO 
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MARCIO DIAS LIMA     ENFERMEIRO 
MAX WILLIAN SILVA DUARTE    AUX.  DE ENFERMAGEM 
MEIRIANE LOPES CORDEIRO     ENFERMEIRO 
JUSSARA SOUZA GUEDES     ENFERMEIRO 
JULIANA SANTOS LEITE     ENFERMEIRO 
ROSA SANDRA VIEIRA MARTINS    AUX. DE ENFERMAGEM 
SANTA IRENE DE MEIRE     ENFERMEIRO  
SANDRA FERNANDES      ENFERMEIRO 
SOLANGE PEREIRA DO AMARAL    ASSISTENTE SOCIAL 
XINEME GONÇALVES SANTOS     DENTISTA  
 
 


