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NÍVEL ALFABETIZADO 

 
CARGOS: Todos 
QUESTÃO 10: Alterar o gabarito de B para D. 
JUSTIFICATIVA:  
A alternativa que atende corretamente o enunciado da questão corresponde à letra D. 
 
QUESTÃO 16: Alterar o gabarito de D para A. 
JUSTIFICATIVA:  

 

 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS – COLETA DE LIXO E LIMPEZA 

 
 

QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Joao Carlos Neto Davi, Vania Aparecida dos Res Silva 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de D para A. 

 

 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS – FAXINA E LIMPEZA GERAL 
 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Maraiza Aparecida Silva, Maria Aparecida da Luz 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de B para D.  
A alternativa que atende corretamente o enunciado da questão corresponde à letra D. 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Maria Aparecida da Luz 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de D para A. 

 

 

 
NÍVEL 4ª SÉRIE DO 1º GRAU 

 
CARGOS: Todos 
QUESTÃO 20: Anulada 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada por não apresentar uma alternativa correspondente à resposta certa. 
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CARGO: VIGILANTE 
 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Baltazar dos Reis, Jose Antonio de Oliveira 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada por não apresentar uma alternativa correspondente à resposta certa. 

 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
CARGOS: Oficial de Administração, Secretario de Escola, Instrutor de 
Educação Infantil, Técnico Agrícola, Técnico de Administração, Técnico de 
Segurança do Trabalho 
QUESTÃO 10: Alterar o gabarito de D para B. 
JUSTIFICATIVA:  

 
 

 
 
QUESTÃO 11: Alterar o gabarito de C para B. 
JUSTIFICATIVA:  

 
 

 
 

Números naturais menores que 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 9 números. 

 
 

CARGO: OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Alessandra Karine de Oliveira, Otavio Antonio de Sa Oliveira 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de D para B. 

 
 

 
 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Alessandra Karine de Oliveira, Otavio Antonio de Sa Oliveira 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de C para B. 

 
 

 
 

Números naturais menores que 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 9 números. 
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QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Alessandra Karine de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita que se verifique em qual “aba” do painel “Configurar Página” é 
possível selecionar as linhas a repetir na parte superior da página, para que elas sejam impressas, conforme 
demonstrado na imagem a seguir. 
A argumentação do candidato trata da guia “Layout da Página”, que não é o que a questão solicita e nem é o gabarito 
correto, visto que a alternativa “C” faz menção somente a “Layout”. 

 
 
Fontes: 
https://support.office.com/pt-br/article/repetir-linhas-ou-colunas-específicas-em-todas-as-páginas-impressas-0d6dac43-7ee7-4f34-
8b08-ffcc8b022409 
https://www.tecmundo.com.br/excel/1266-excel-regule-as-suas-planilhas-e-deixe-as-prontas-para-a-impressao.htm 
https://www.funcaoexcel.com.br/cabecalho-fixo-em-varias-folhas/ 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Alessandra Karine de Oliveira 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão solicita que se aponte a única alternativa que não exemplifica um tipo de 
arquivo classificado quanto à natureza dos documentos e indica, pelo gabarito preliminar, a alternativa “C) Primários.” 
como a correta. Contudo as alternativas “B) Setoriais.” e “D) Central ou geral.” também satisfazem o solicitado pelo 
enunciado, à luz da doutrinadora Marilena Leite Paes. Pelo exposto e prezando pela lisura do certame, DEFIRO O 
RECURSO. 
Referência 
PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e técnica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986. 

 
 

CARGO: INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Jocielba Oliveira dos Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A teoria psicossexual de Freud se relaciona a mais de um conteúdo programático sugerido no Edital do 
certame, dentre eles: Criança e Infância; Processo de desenvolvimento psicomotor infantil (que influencia e é influenciado 
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pela teoria psicossexual de Freud); A interação social; Teorias sobre o desenvolvimento da linguagem (Piaget, Vygotsky e 
Wallon). 
Diante do exposto, a interposição apresentada não procede, pois o gabarito está correto. 
Referências: 
FREITAS, M. Exemplos e teorias do desenvolvimento infantil. 2018. Disponível em: https://ieac.net.br/exemplos-e-teorias-
do-desenvolvimento-infantil/ Acesso: 26 fev 2020. 
 

 
CARGO: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
QUESTÃO: 04  
CANDIDATO(S): Amanda Cristina Freire Costa Mendes 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Significado de ortografia: parte da gramática que contém as regras que ensinam a escrever as palavras 
corretamente conforme a norma culta. O emprego da palavra “fazem”, na alternativa “C”, representa um erro de 
concordância e de ortografia, pois a forma correta de grafá-la é “faz”. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Amanda Cristina Freire Costa Mendes, Augusto Ilidio da Silva Neto 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de D para B. 

 
 

 
 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Amanda Cristina Freire Costa Mendes 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B. 

 
 

 
 

Números naturais menores que 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 9 números. 
 

 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Sebastiao Ferreira de Lima 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Seguem as justificativas das alternativas que as tornam incorretas. 
A  - Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos adversos 
prejudiciais, que podem sobrecarregar seu sistema imunológico. 
Não é verdade. Evidências científicas mostram que aplicar várias vacinas ao mesmo tempo não causa aumento de 
eventos adversos sobre o sistema imunológico das crianças. Elas são expostas a centenas de substâncias estranhas e 
que desencadeiam uma resposta imune todos os dias. O simples ato de comer introduz novos antígenos no corpo e 
numerosas bactérias vivem na boca e no nariz. Uma criança é exposta a muito mais antígenos de um resfriado comum 
ou dor de garganta do que de vacinas. As principais vantagens de se aplicarem várias vacinas ao mesmo tempo são: 
menos visitas ao posto de saúde ou hospital – o que economiza tempo e dinheiro – e maior probabilidade de que o 
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calendário vacinal seja completado. Além disso, quando é possível ter uma vacinação combinada – como para sarampo, 
caxumba e rubéola – menos injeções são aplicadas. 
B - A vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche e a vacina contra a poliomielite causam a síndrome 
da morte súbita infantil.   
Não é verdade. Não há relação causal entre a administração de vacinas e a síndrome da morte súbita infantil (SMSI), 
também conhecida como síndrome da morte súbita do lactente. No entanto, essas vacinas são administradas em um 
momento em que os bebês podem sofrer com essa síndrome. Em outras palavras, as mortes por SMSI são coincidentes 
à vacinação e teriam ocorrido mesmo se nenhuma vacina tivesse sido aplicada. É importante lembrar que essas quatro 
doenças são fatais e que os bebês não vacinados contra elas estão em sério risco de morte ou de incapacidade grave. 
C - As vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. A 
vacinação pode ser até fatal. 
Não é verdade. As vacinas são muito seguras. A maioria das reações são geralmente pequenas e temporárias, como um 
braço dolorido ou uma febre ligeira. Eventos graves de saúde são extremamente raros e cuidadosamente monitorados e 
investigados. É muito mais provável que uma pessoa adoeça gravemente por uma enfermidade evitável pela vacina do 
que pela própria vacina. A poliomielite, por exemplo, pode causar paralisia; o sarampo pode causar encefalite e cegueira 
e algumas doenças preveníveis por meio da vacinação podem até resultar em morte. 
Fonte: Ministério da Saúde. Pelo exposto, a única alternativa correta é a D. 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGOS: Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico 
PSF, Psicólogo, Veterinário 
 
QUESTÃO 25: Alterar o gabarito de C para A. 
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra A: 2.000 pessoas. 

 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Adriana Kelly da Silva Costa, Maria Tereza Tormin Dias 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de C para A. A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra 
A: 2.000 pessoas. 

 
CARGO: DENTISTA 

 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A alegação de que “a classe de palavras advérbio não está prevista no Edital do concurso público” não 
procede. O advérbio é uma classe de palavra indispensável para a resolução de questões sobre determinados conteúdos 
apresentados no Edital, tais como: regência verbal, colocação pronominal, uso da vírgula, emprego da crase e orações 
adverbiais. Portanto, em questões sobre esses conteúdos, o candidato poderia encontrar alternativas citando os 
advérbios, conforme se exemplificou na alternativa C: “[...] fator que contribui decisivamente para o aumento das doenças 
degenerativas.”, na qual a palavra em destaque é um advérbio. Pelo exposto, não há como justificar as respectivas regras 
gramaticais sem citar os advérbios. 
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QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão versa sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001. A 
desabilitação do município da gestão plena por baixa cobertura vacinal está contemplada na NOAS-SUS 01/2001, do 
Ministério da Saúde. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão trata da temática “Financiamento do SUS (estrutura financeira)”, que é comum a todos os 
candidatos de nível superior. 
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Thais Santos Leao 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de C para A. A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra 
A: 2.000 pessoas. 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino, Thainara Cristina Sales Andrade, Thais Santos Leao 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de A para D. A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra 
D: hidróxido de cálcio. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino, Thainara Cristina Sales Andrade, Thais Santos Leao 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de C para A. A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra 
A: sífilis. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino, Thais Santos Leao 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de D para A.  A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra A: 
receita magistral. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino, Thainara Cristina Sales Andrade, Thais Santos Leao 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O tema corresponde ao conteúdo "Revisão dos sistemas orgânicos", que envolve todo o sistema 
fisiológico. O exame citado na questão enquadra-se como exame complementar. Dessa forma, está presente no 
conteúdo programático. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino, Thainara Cristina Sales Andrade 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O tema corresponde ao conteúdo "Revisão dos sistemas orgânicos", que envolve todo o sistema 
fisiológico. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Hrayslla Lorrany da Silva Celestino, Thainara Cristina Sales Andrade, Thais Santos Leao 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de A para C.  A alternativa na qual se indica que a asma se encontra no estágio 
GRAVE, segundo o livro de Patologia oral e maxilofacial, cujo autor é Neville, é aquela correspondente à cianose. 
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Portanto, há só uma alternativa correta e ela está relacionada ao conteúdo programático que trata dos conhecimentos 
gerais da profissão de odontólogo. 
 

 
CARGO: DOCENTE 1 – SÉRIES INCIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

FUNDAMENTAL  
 

 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Elisana Aparecida de Carvalho Silva Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O título do texto não resume as ideias apresentadas pelo autor. Um resumo é a compilação de 
informações mais relevantes de um texto original. O título Os males do mundo apresenta dois substantivos e uma locução 
adjetiva. São eles: 

� Males = substantivo 
� Mundo = substantivo 
� Do mundo (preposição + substantivo) = locução adjetiva. 

Portanto, não está incorreto afirmar a existência de dois substantivos no título do texto.  
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Elisana Aparecida de Carvalho Silva Oliveira, Priscilla Daniela Ribeiro Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão diz respeito ao letramento e suscita algumas indagações sobre o termo. 
Porém, em nenhum momento o enunciado solicita que o candidato identifique ou interprete as afirmações em busca 
somente do conceito de letramento, pois esse tipo de questão avalia vários tópicos sobre o tema. O enunciado da 
questão propõe ao candidato a análise das afirmações, indicando se elas são corretas ou incorretas. A correspondente 
ao item II apresenta um dos motivos, senão o principal, para atrelar a noção de letramento à alfabetização. A candidata 
está correta em ao demonstrar na sua análise dissertativa que uma coisa não pode ser separada da outra, quando se 
analisam a alfabetização e o letramento. Porém, no contexto da questão proposta, a afirmação II permanece correta. 
Assim sendo, o gabarito se mantém. 
Referência: 
ALMEIDA, C. B.; MACHADO, C. A. F.; VELOSO, G. M.; CORRÊA, S. F. Fundamentos e metodologia da alfabetização. 
Montes Claros/MG: Editora UNIMONTES, 2014. 
 

 
CARGO: ENFERMEIRA 

 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Leticia Aparecida dos Reis Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O título do texto não resume as ideias apresentadas pelo autor. Um resumo é a compilação de 
informações mais relevantes de um texto original. 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Leticia Aparecida dos Reis Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A linguagem plurissignificativa não está presente no texto de Drauzio Varella, porque não há 
predominância de linguagem conotativa como ocorre em textos literários. Houve o emprego do discurso de autoridade, 
pois as citações apresentadas são de uma fonte confiável – o Dr. Dráuzio Varella – que é um especialista no assunto. 
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QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Leticia Aparecida dos Reis Santos 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Observe o parágrafo: 
“O excesso de peso (1) é responsável por cerca de 3,4 milhões de mortes anuais. A ele estão associadas patologias 
com baixas taxas de mortalidade (2), mas causadoras de períodos longos de incapacitação.” 

(1) – Sujeito da primeira oração. 
(2) – Sujeito da segunda oração. 

 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Joneis da Costa Oliveira, Tatiane Ferreira Borges, Michelle Aparecida Siqueira Martins 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de C para A. A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra 
A: 2.000 pessoas. 
 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Leticia Aparecida dos Reis Santos, Thamires Suzana de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O erro de digitação não prejudica o entendimento da questão. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Thamires Suzana de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão se insere na temática “Saúde do Trabalhador” e tem como referencial teórico o Caderno da 
Atenção Básica nº 41 de Saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ministério da Saúde. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Cristiane Silva Soares, Joneis da Costa Oliveira, Leticia Aparecida dos Reis Santos, Tatiane Ferreira 
Borges, Michelle Aparecida Siqueira Martins 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de A para C. A alternativa que atende ao enunciado da questão corresponde à letra 
C: 21/06/2020. 
 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Tatiane Ferreira Borges 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O Caderno de Saúde da Criança, do Ministério da Saúde, ainda não recomenda o aleitamento materno 
para crianças portadoras de fenilcetonúria. E o encorajamento ao aleitamento a que se refere o PCDT traz logo em 
seguida as condições para que essa criança possa ser amamentada, não sendo uma indicação livre. 
 

 
CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

 
QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Elaine Maria Machado 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de D para C. A questão referenciada pela candidata apresenta o gabarito preliminar 
incorreto. A afirmativa II está incorreta em dois trechos específicos, ilustrados pela candidata no recurso interposto: “Da 
Antiguidade até o final da Idade Média, apesar do surgimento da propriedade privada e da divisão de classes entre 
dominante (proprietários e senhores feudais) e dominada (servos e escravos), não acontece uma divisão entre a 
educação destinada à classe dominante e a educação da classe dominada que era educada pelo trabalho.”. Dessa 
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maneira, o gabarito de tal questão deve ser alterado de letra D para letra C. Assim sendo, a resposta correta para tal 
questão é: Estão CORRETAS as afirmativas I, III e IV. 
Referência  
SAVIANI, Demerval. A supervisão educacional em perspectiva histórica: da função à profissão pela mediação da 
idéia. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org). Supervisão educacional para uma escola de qualidade. 8ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2010. cap. 1, p.13-38. 

 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Não existe no calendário vacinal disponibilizado pelo Ministério da Saúde uma vacina apenas contra 
sarampo, sendo a vacinação feita com a tríplice viral (SCR) ou com a tetra viral (SCR-V), que entrou no calendário 
nacional em 2013. Portanto, a cobertura vacinal contra o sarampo é avaliada pelas doses aplicadas de SCR e/ou SCR-V.  
 
QUESTÃO: 31 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado que precede as perguntas das questões 31, 32 e 33 é claro em expor a relação entre o 
conhecimento anatômico e os recursos terapêuticos manuais do fisioterapeuta. De fato, anatomia geral não faz parte do 
conteúdo programático do concurso, mas “mecanoterapia” e “recursos e condutas fisioterapêuticas” fazem. Entendendo 
que é preciso saber sobre anatomia básica para realizar uma terapia mecânica como forma de recurso fisioterapêutico, a 
questão 31 não comete injustiça com os candidatos ao fazer a referida indagação. 
 
 

QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O enunciado que precede as perguntas das questões 31, 32 e 33 é claro em expor a relação entre o 
conhecimento anatômico e os recursos terapêuticos manuais do fisioterapeuta. De fato, anatomia geral não faz parte do 
conteúdo programático do concurso, mas “mecanoterapia” e “recursos e condutas fisioterapêuticas” fazem. Entendendo 
que é preciso saber sobre anatomia básica para realizar uma terapia mecânica como forma de recurso fisioterapêutico, a 
questão 32 não comete injustiça com os candidatos ao fazer a referida indagação. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de D para C. A alternativa certa da questão 35 corresponde à letra C. 
 

 
 

CARGO: MÉDICO PSF 
 
 
QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Bruno Ali Salah, Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O artigo empregado antes da palavra ideias é definido e, conforme argumentou o candidato, o título 
não resume as ideias do texto. Um resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original. Por isso 
a alternativa “A” é a certa e corresponde à que foi apresentada no gabarito. 
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QUESTÃO: 16  
CANDIDATO(S): Lorena Pacheco de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A semelhança entre as questões, conforme argumentado pela candidata, não justifica a sua anulação, 
pois elas apresentam diferentes respostas para enunciados também diversos. 
  
 QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde 
(SUS), utilizado para a redação da questão, foi publicado em 2013 e está atualizado. Como é uma orientação ministerial e 
é a mais recente publicação, deve ser priorizado. 
As seguintes estratégias são destacadas como prioritárias na RUE: 
• Qualificação das portas hospitalares de urgência e emergência e da emergência, estratégicas para a RUE; 
• Qualificação da atenção ao paciente crítico ou grave por meio da qualificação das unidades de terapia intensiva; 
• Organização e ampliação dos leitos de retaguarda clínicos; 
• Criação das unidades de internação em cuidados prolongados (UCP) e de hospitais especializados em cuidados 
prolongados (HCP); 
• Qualificação da atenção por meio da organização das linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e 
traumatológica; 
• Definição da atenção domiciliar organizada por intermédio das equipes multidisciplinares de atenção domiciliar (Emad) e 
das equipes multidisciplinares de apoio (Emap); e 
• Articulação entre os seus componentes. 
 A qualificação das equipes de unidades básicas de saúde, como porta de entrada, é uma ação da RUE, porém não é 
uma AÇÃO PRIORITÁRIA como o enunciado da questão coloca. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O termo “na” não provoca alteração no sentido da frase de forma a prejudicar o entendimento sobre 
qual a alternativa a ser assinalada. 
 
QUESTÃO: 23  
CANDIDATO(S): Lorena Pacheco de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto na Lei Complementar Nº 141, de 13 de Janeiro de 2012: 
Art. 6o  Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% 
(doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, 
a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios.  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm 
Por outro lado, a publicação do Edital ocorreu anteriormente à publicação da Portaria citada pelo candidato, que deveria 
conhecer o disposto na Lei Complementar acima mencionada. 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Quem planeja, elabora normas, avalia e utiliza instrumentos para o controle do Sistema Único de 
Saúde é a União e não os municípios. No Art. 16 da Lei 8.080, citada pelo candidato, essas ações estão mencionadas 
detalhadamente. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
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JUSTIFICATIVA: A ausência do termo “Manobra de Laségue” não prejudica o entendimento da questão, uma vez que o 
nome do teste foi referenciado no enunciado. 
 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Lucian Pereira de Sousa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) (2019) foi usado como referencial teórico para a elaboração da questão e, segundo 
ele, a afirmativa B está correta, não havendo problema de interpretação ou de mudança de sentido, restando apenas a 
alternativa D como INCORRETA.     
 

 
CARGO: PSICÓLOGO 

 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Rubia Avelar Santana  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: De acordo com o autor citado pela própria candidata, “A PB é uma intervenção terapêutica com tempo 
e objetivos limitados. Os objetivos são estabelecidos a partir de uma compreensão diagnóstica do paciente e da 
delimitação de um foco, considerando-se que esses objetivos sejam passíveis de serem atingidos num espaço de tempo 
limitado (que pode ser ou não preestabelecido), através de determinadas estratégias clínicas. Assim, as PB estão, em 
termos técnicos, alicerçadas num tripé: foco, estratégias e objetivos. E a alternativa C afirma: “A Psicoterapia Breve é 
uma intervenção terapêutica com foco e tempo limitados. O tempo é estabelecido a partir de uma compreensão 
diagnóstica do paciente e da delimitação de um foco, considerando-se que é passível de ser atingido num espaço de 
tempo limitado, através de determinadas estratégias clínicas.”. Portanto, a única alternativa correta para essa questão 
corresponde à letra B. 
 
 

Belo Horizonte, 09 de março de 2020. 


