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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo de Alpinópolis/MG, a empresa organizadora 
torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 
divulgado em 10/09/2018, ordenados por ordem de vaga, conforme a seguir: 
 
 

PORTUGUÊS –SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3 - INDEFERIDO 

Não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o conteúdo foi redigido 

no parâmetro dos artigos mencionados no edital, não havendo espaço ao questionamento por 

ausência de fundamentação, e, conforme expresso no edital, o recurso não será conhecido sem 

que haja devida fundamentação. 

A questão pede para marcar a alternativa incorreta por correspondência e não por erro 

ortográfico. Além do mais, a palavra ciconídeo só se escreve de forma diferente quando se 

refere a família ou nome científico da classe ‘’ Ciconiidae’’. 

 

 

Nome Inscrição Vaga 

Rodrigo Mesquita Morais 1058565 01- Advogado CREAS - CRAS 

Nome Inscrição Vaga 

Beatriz Rodrigues Passos 1183863 
04 – Assistente Social – Bolsa 

Família 

Priscilla de Souza Borges 1191012 03 – Assistente Social CRAS 

Nome Inscrição Cargo 

Rita Raquel Freire de Melo 1065034 14 – Pedagogo - CREAS 

Nome Inscrição Cargo 

Leandro Vasconcelos Figueiredo 1077445 
10 – Médico Psiquiatra 

Ambulatorial - CAPS 

Nome Inscrição Vaga 

Willinis Eziquiel Borges 1086484 11 – Psicólogo - CAPS 

Nome Inscrição Cargo 

Maisa Oliveira Terra 1092268 12 – Psicólogo - CRAS 
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Questão 5 - INDEFERIDO 

Não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o conteúdo foi redigido 

no parâmetro dos artigos mencionados no edital, não havendo espaço ao questionamento por 

ausência de fundamentação, e, conforme expresso no edital, o recurso não será conhecido sem 

que haja devida fundamentação. 

O erro ortográfico não impede que a questão seja interpretada de forma correta. Desta forma, 

a banca decide pelo indeferimento da questão. 

 

Questão 7 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA LETRA ‘’C’’ 

Considerando que a alternativa III apresenta um verbo transitivo direto (beijaram) 

acompanhado da partícula “se”, considera - se correta a alternativa C haja vista que o sujeito 

denominado, sofre a ação verbal. Retifica-se gabarito preliminar, e considera-se como correta 

a alternativa ‘’C’’. 

 

Questão 8 – INDEFERIDO 

Quando se refere a coletivo, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. 

Exemplo: Um bando de galinhas fugiu/fugiram do sítio nesta noite. 

O que torna a alternativa A correta. 

Quando a expressão "mais de" fizer parte do sujeito, a concordância será feita com o número 

que se lhe segue. Assim, “Mais de 60% do aumento real da arrecadação vieram do setor de 

combustível”; “Mais de uma centena de queixas foi registrada”. 

Na alternativa B, “Mais de um funcionário pediu demissão naquele dia.” O número que segue 

após o “mais de” é o um, por isso de acordo com a norma culta o verbo deverá ficar no singular, 

sendo esta alternativa correta. 

Em frases com alguns substantivos próprios que só ocorrem no plural, o que determina se o 

verbo vai ou não para o plural é a presença do artigo antes desses nomes. Exemplos: 

Os Lusíadas pertencem à literatura portuguesa. 

Os Estados Unidos são o país mais belicoso do planeta. 

Vassouras pertence a qual região do País? 

Minas Gerais possui um clima agradável. 

Como na alternativa ‘’C’’: 
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 “Os Andes se estende por muitos quilômetros.” o artigo está no plural, o verbo também deveria 

estar no plural, o que torna a alternativa incorreta como colocado pela banca. 

 

Questão 10 – INDEFERIDO 

Nesta questão as palavras que completam corretamente os espaços em branco são: 

AVISO e OFÍCIO, onde nos primeiros espaços cada um dos termos estariam sendo identificados 

e nos dois últimos espaços em branco o texto diferencia um termo e outro, ficando da seguinte 

forma: 

 

“Aviso e Ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença 

entre ele é que o AVISO é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades 

de mesma hierarquia, ao passo que o OFÍCIO é expedido para e pelas demais autoridades. ” 

 

PORTUGUÊS – MÉDIO 

 

 

SOLICITOU VER FOLHA DE RESPOSTAS 

Candidato solicitou cópia do cartão resposta. 

 

PORTUGUÊS – FUNDAMENTAL 

 
 

 

Questão 1 – INDEFERIDO  

O texto ‘’A Pomba e a formiga’’, logo no início, fala sobre uma formiga que estava sedenta e ao 

se aproximar das margens do rio para beber água acabou se afogando. Uma pomba vendo esta 

formiga em perigo arrancou a folha de uma árvore e jogou no rio para ajudá-la, salvando sua 

vida. Logo em seguida a formiga viu que esta pomba estava prestes a ser capturada por um 

caçador, então ela foi até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar salvando a vida desta pomba e 

assim retribuindo com uma boa ação, a boa ação da pomba para com ela, o que está 

corretamente colocado como moral da história na alternativa ‘’A’’. 

 

Nome Inscrição Vaga 

Anderson Luiz Lourenço da Silva 1083007 06 – Educador Social - CAPS 

Nome Inscrição Vaga 

Erica Aparecida Rodrigues Marcelino 1077644 
02 – Atendente de Consultório 

Dentário - PSF 
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Questão 2 – INDEFERIDO 

No contexto da história, a formiga sedenta está com sede e por isso se aproxima à margem do 

rio. 

Sedento conforme dicionário da língua Portuguesa, apresenta dois significados: 

1. que tem muita sede. 
2. que tem grande desejo ou avidez de algo. 
 

Desta forma, mantêm-se gabarito oficial inalterado. 

 

Questão 3 – INDEFERIDO 

De acordo com interpretação do texto o quarto parágrafo apresenta a seguinte frase: 

‘’ ... Rapidamente, arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que 

pôde subir nela e flutuar até a margem.’’ 

Sendo assim, a única resposta correta é a alternativa (C). 

Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – SUPERIOR 

 

Questão 12 – RECURSO INDEFERIDO 

Na questão pede-se para marcar a alternativa incorreta e portanto, sim, a substituição da 

palavra sócio familiar no lugar de sócio- educativa poderia alterar o contexto da frase. 

Não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o conteúdo foi redigido no 

parâmetro dos artigos mencionados no edital, não havendo espaço ao questionamento por 

ausência de fundamentação, e, conforme expresso no edital, o recurso não será conhecido sem 

que haja devida fundamentação. 

Questão 14 – RECURSO INDEFERIDO 

Razão não assiste ao candidato (a), quando ressalva em seu recurso, tendo como 

fundamentação, tão somente que não há especificação no edital dos artigos, ora mencionados 

na questão recorrida. 

Nome Inscrição Vaga 

Rodrigo Mesquita Morais 1084565 01 – Advogado CREAS-CRAS 

Katia Wanna Valerio Rodrigues 1095527 01 – Advogado CREAS-CRAS 

Janine Figueiredo Vaz 1190673 01 – Advogado CREAS-CRAS 
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O edital mencionou que o candidato terá que ter conhecimento em disciplinas do direito. Assim, 

quando se tratando da disciplina “direito do Processo Civil”, abrange a Lei Federal nº 13.105, de 

16 de março de 2015, do qual circunscreve a referida legislação, as decisões do Supremo 

Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula 

vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão especial 

aos quais estiverem vinculados. Ainda, sendo o direito uma matéria extensiva, ocorre a extensão 

jurídica, havendo o reflexo nos artigos subsequentes, e vice-versa, pois, os capítulos da 

legislação abrangem demais conceitos indiretos, porquanto, a interpretação teleológica 

necessária a cada questão, do qual se busca seu fim. 

     Não obstante, retira-se que a questão tem seu cunho, sua base objetiva nos artigos 

mencionados no edital, porém, indispensável ao candidato o conhecimento holismo, ou seja, 

que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade.  

Assim, não há fundamentação plausível para anulação da questão, eis que o conteúdo foi 

redigido no parâmetro dos artigos mencionados no edital, não havendo espaço ao 

questionamento por ausência de fundamentação, e, conforme expresso no edital, o 

recurso não será conhecido sem que haja devida fundamentação. 

 

 Questão 12 – INDEFERIDO 

Pode-se comprovar a veracidade e coerência da resposta apresentada no gabarito através da 

Seção I art 4º da Lei Orgânica: 

SEÇÃO I 

Dos Princípios 

        Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

        I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 

        II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

Nome Inscrição Vaga 

Priscila de Souza Borges 1191012 03 – Assistente Social - CRAS 
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        III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios 
e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

        IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

        V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 

 

  Questão 15 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

A alternativa tida como correta nesta questão, afirma ser incorreto o fato de que a morte do 

beneficiário será a causa de cessação do pagamento do benefício do BPC, porém de acordo 

com o último Decreto publicado, DECRETO Nº 9.462, DE AGOSTO DE 2018 o qual altera o 

Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 26 de 

setembro de 2007, e o Decreto nº 6.165, de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre o Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico em seu “Art. 48., dispõe que o 

benefício será cessado: 

I - nas hipóteses de óbito, de morte presumida ou de ausência do beneficiário, na forma da 

lei;  

 Visto que a alternativa não se encontra incorreta, não temos nenhuma alternativa incorreta na 

questão sendo a mesma anulada. 

 

 

Questão 11 – INDEFERIDO 

A alternativa pede que seja marcada a afirmativa CORRETA quanto ao Impetigo. Em relação 

ao diagnóstico da doença: 

‘’A doença é diagnosticada apenas com a análise clínica realizada pelo médico, que pode ser 

tanto o dermatologista (no caso dos adultos) quanto o pediatra (no caso das crianças).  Como o 

impetigo produz lesões com crostas e cores características, normalmente não é necessário a 

realização de testes adicionais no diagnóstico – a não ser que o caso seja de impetigo recorrente 

ou de ectima, nesses casos há a coleta de material das lesões a fim de serem analisadas em 

laboratório. ’’ 

Fonte: http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/impetigo-overview 

Nome Inscrição Vaga 

Luis Augusto Lopes de Oliveira 1193159 09 – Médico - PSF 

Gabriel Felipe Neves de Lima 1083614 09 – Médico - PSF 

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/tc/impetigo-overview
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Portanto a afirmativa: 
 
‘’O diagnóstico é clínico, baseado na anamnese e no exame físico. No exame físico, o impetigo 
pode ser caracterizado como agudo ou tardio.’’ 
 
Está INCORRETA e o recurso INDEFERIDO, haja vista que no diagnóstico do impetigo não é 
realizado por meio de exame físico e sim através de exame clínico.  
 

Questão 20 – DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

Conforme Manual do Ministério da Saúde sobre os sintomas do Acidente Elapídico, o paciente 

pode apresentar outros sintomas concomitantes ao quadro neuroparalítico  tais como : 

‘’... Vômitos. Posteriormente, pode surgir um quadro de fraqueza muscular progressiva, 

ocorrendo ptose palpebral, oftalmoplegia e a presença de fácies miastênica ou “neurotóxica” (fig. 

26). Associadas a estas manifestações, podem surgir dificuldades para manutenção da posição 

ereta, mialgia localizada ou generalizada e dificuldade para deglutir em virtude da paralisia do 

véu palatino. A paralisia flácida da musculatura respiratória compromete a ventilação, podendo 

haver evolução para insuficiência respiratória aguda e apnéia.’’ 

Desta forma a banca decide pela anulação da questão e Deferimento do pedido. 

 

Questão 11 - INDEFERIDO 

A respeito da temática desta questão, esclarecemos que o Delírio pode ser 

categorizado em três tipos: delírio primário (ou ideia delirante), delírio secundário (ou idéia 

deliróide) e ideia sobrevalorada.  

No entanto, a questão refere-se especificadamente sobre o delírio primário, que é 

caracterizado como um juízo falso e deve apresentar as três características básicas descritas 

nas afirmativas I, II e III: deve apresentar-se como uma convicção subjetivamente irremovível 

e uma crença absolutamente inabalável, deve ser impenetrável e incompreensível para o 

indivíduo normal, bem como impossível de sujeitar-se às influências de correções quaisquer, 

seja através da experiência ou da argumentação lógica e há impossibilidade de conteúdo 

plausível (Cheniaux, 2011; Paim, 1986; Delgalarrondo, 2000).  

Todos os casos que não satisfazem essa tríade não podem ser considerados delírios 

primários. Podem ser, nestes casos, idéias deliróides ou delírios secundários. 

Mediante o exposto, esta Banca Examinadora considera indeferido o recurso.      

 

Questão 12 – INDEFERIDO  

Nome Inscrição Vaga 

Patrícia de Pádua Pires 1088728 
10- Médico Psiquiatra 

Ambulatorial - CAPS 
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No diagnóstico da depressão devem ser levados em consideração os sintomas 

psíquicos, fisiológicos e as evidências comportamentais. No entanto, esclarecemos que a 

questão aborda, especificamente as evidências comportamentais na presença da 

Depressão. 

A alternativa B “Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar 

decisões” está incorreta porque se refere a um conjunto de sintomas psíquicos visto que, no 

quadro depressivo, o curso do pensamento pode se tornar lentificado. Este é um sintoma de 

ordem mental, subjetiva, e não se refere à categoria de evidência comportamental abordada 

na questão. 

Retraimento social, crises de choro, comportamentos suicidas, retardo psicomotor e 

lentificação generalizada, ou agitação psicomotora, itens explícitos nas alternativas A, C e D 

são evidências comportamentais, visto que não se tratam de sintomas subjetivos, mas sim 

de características objetivas e observáveis que auxiliam na realização do diagnóstico. 

Mediante o exposto, esta Banca Examinadora considera indeferido o recurso. 

 

Questão 19 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

No âmbito da temática abordada pela questão, recidivas na depressão, existem 

evidências de pesquisas que corroboram a afirmativa descrita na letra A: 50% dos pacientes 

sofrem recaídas dentro de 4-6 meses sem a continuidade do tratamento. (CORYELL, 1990; 

KUPFER, 1993; HIRSCHFELD, 1994). Entretanto, como a questão não especifica os autores 

que devem ser considerados pelos candidatos, e é uma questão exclusivamente baseada 

em estatísticas de recidivas, faz-se necessário considerar que os dados não podem ser 

aplicados para todos os contextos e generalizados como sendo verdadeiros. A referência 

mencionada neste recurso é considerada literatura de grande relevância nesta área do 

conhecimento e é calcada em um conjunto expressivo de pesquisas. Ademais, traz 

referências mais atualizadas, o que denota importância significativa no que diz respeito aos 

dados e estatísticas relacionadas aos transtornos mentais.  

Mediante o exposto, esta Banca Examinadora considera pertinente o recurso apresentado e 

anula a questão.       

 

 

Questão 14 – INDEFERIDO  

Nome Inscrição Vaga 

Rita Raquel Freire de Melo 1065034 14 – Pedagogo - CREAS 
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Segundo Henri Wallon a ‘’... A motrocidade contém uma dimensão Psíquica sendo, 

portanto, a expressão do psiquismo prospectivo. ...’’. 

Fonte: NAUJORKS, Maria Inês. HENRI WALON: por uma teoria dialética na educação. 

http://www.ufsm.br/ce/revista/ceesp/2000/02/a6.htm 

Desta forma, a banca decide pelo INDEFERIMENTO do pedido, haja vista que Motrocidade e 

Psiquismo são conceitos indissociáveis. 

 

 

Questão 11 – INDEFERIDO 

Como foi especificado no Edital nº 01/2018, alguns dos assuntos que poderiam ser 

abordados nas questões objetivas de conhecimento específico para o cargo PSICÓLOGO – 

CREAS foram às de “Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e dinâmicos 

das neuroses e perversões na clínica com crianças, adolescentes e adultos;”, “Diagnóstico 

psicológico: fundamentos e passos do processo psicodiagnóstico” e “doenças de natureza 

psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade), Comportamento ajustado e 

desajustado: diversas abordagens de intervenção.”. Visto que a questão proposta se trata de 

transtornos mentais, de comportamentos (sintomas) decorrentes do uso de substancias 

psicoativas e diagnóstico dos mesmos, o que também é um dos motivos que intervém no 

comportamento infantil causando desajuste do mesmo, a questão está dentro dos parâmetros 

do que foi exigido por meio do edital. 

 

Questão 13 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

A questão solicita a indicação do Transtorno correspondente à diretriz diagnóstica: Pelo 

menos dois episódios devem ter durado por um mínimo de duas semanas e devem ter sido 

separados por pelo menos vários meses sem perturbação significativa do humor. A diretriz 

expressa nesta questão refere-se à frequência e duração dos sintomas, mostrando-se 

insuficiente para a conclusão diagnóstica sobre os especificadores de gravidade e de 

presença de sintomas/características psicóticas. Os sintomas psicóticos abrangem delírios e 

alucinações e o Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas 

psicóticos, requer a presença das características psicóticas associadas ao quadro depressivo. 

Nome Inscrição Vaga 

Clarissa Moreira Pinheiro 1097421 13 – Psicólogo  - CREAS 

Dany Rudiele Lara 1190773 13 – Psicólogo  - CREAS 

Layse Helena de Freitas 1071845 13 – Psicólogo  - CREAS 

http://www.ufsm.br/ce/revista/ceesp/2000/02/a6.htm
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Baseando-se exclusivamente na diretriz presente no enunciado da questão, não é possível 

afirmar que a alternativa C está correta. 

Mediante o exposto, esta Banca Examinadora considera o recurso procedente e anula a 

questão.  

 

Questão 15 – INDEFERIDO 

Como foi especificado no Edital nº 01/2018, alguns dos assuntos que poderiam ser 

abordados nas questões objetivas de conhecimento específico para o cargo PSICÓLOGO – 

CREAS foram às de ”Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; 

Competência, composição de equipe de referência.”, “Atribuições dos membros que 

compõem a equipe.” e “A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe 

multidisciplinar;”. Visto que a questão proposta fala a respeito do que não compete a direção 

estadual do Sistema único de Saúde, a mesma se encontra dentro do contexto do que foi 

especificado no edital. 

 

Questão 16 – INDEFERIDO 

Como foi especificado no Edital nº 01/2018, um dos assuntos que poderiam ser 

abordados nas questões objetivas de conhecimento específico para o cargo PSICÓLOGO – 

CREAS foi “O psicólogo e as políticas de saúde;”. Visto que a questão 06 que tem como 

enunciado “A Conferência De Saúde reunir-se-á a cada____anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.” se trata de políticas de 

saúde, a mesma está dentro dos parâmetros do que foi pedido no edital. 

 

Questão 17 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

De acordo com referência oficial, segue trecho correspondente ao tema do ECA: 

Capítulo III, das disposições gerais: 

§ 1º  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a 

autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 

previstas no art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei 13.509, de 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art19§1.
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Na questão 17 a alternativa C “Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 

programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, 

a cada 6 (seis) meses”, foi  considerada como correta, porém tendo em vista a redação dada 

pela Lei 13.509, de 2017, citada acima, podemos observar que esta alternativa também se 

encontra incorreta não restando alternativa correta para a questão. Diante destes 

argumentos a tal questão será anulada. 

 

Questão 20 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO LETRA C 

A questão solicita a alternativa correta, de acordo com os direitos apresentados no 

Estatuto do Idoso. Segundo a Lei 10741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso do Idoso 

e dá outras providências, constatamos que: 

A alternativa A está incorreta visto que O Estatuto do Idoso, em seu Art.34, considera idosos 

as pessoas a partir de 65 (sessenta e cinco) anos e não de 60 (sessenta anos). 

A alternativa B está incorreta por afirmar que toda instituição dedicada ao atendimento ao 

idoso não fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além 

de atender toda a legislação pertinente. O Estatuto dispõe, em seu Art.37 que há esta 

obrigatoriedade. 

A alternativa C está correta. O Art.37 apresenta a seguinte redação: § 3o As instituições que 

abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as 

necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis 

às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. 

A alternativa D está incorreta por afirmar que a reserva é de pelo menos 10% das unidades 

habitacionais residenciais para atendimento aos idosos, sendo que Estatuto estabelece, em 

seu Art.38 o percentual de 3% (três por cento). 

Mediante o exposto acima, a Banca Examinadora altera o gabarito da questão 20 de D para 

C.  

  

 

Questão 12 – INDEFERIDO 

Nome Inscrição Vaga 

Talita Oliveira Alves 1091919 11 – Psicólogo  - CAPS 

Willinis Eziquiel Borges 1086484 11 – Psicólogo  - CAPS 
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Não há fundamentação plausível para anulação da questão, não havendo espaço ao 

questionamento por ausência de fundamentação, e, conforme expresso no edital, o recurso não 

será conhecido sem que haja devida fundamentação. 

A ausência da letra ‘’p’’ na palavra não torna a questão passível de anulação haja vista que 

uma vez que o enunciado da questão se apresentou claro, o erro ortográfico não impediria a 

compreensão da palavra ‘’Grupo’’. 

 

Questão 15 – INDEFERIDO 

Como foi especificado no Edital nº 01/2018, uma das matérias que poderiam ser abordadas nas 

questões objetivas de conhecimento específico para o cargo PSICÓLOGO - CAPS foi à de 

“Psicologia do desenvolvimento: infância, adolescência, o adulto e o idoso.” bem como, 

“Comportamento ajustado e desajustado: diversas abordagens de intervenção.”. Visto que 

a questão proposta trata de violência infantil, um dos motivos de intervém no comportamento 

causando desajuste do mesmo, a questão está dentro dos parâmetros do que foi exigido por 

meio do edital. 

 

 

Questão 14 – DEFERIDO -  QUESTÃO ANULADA 

A questão se apresentou incompleta o que pode ter ocasionado erro de compreensão 

em relação a alternativa correta. 

Mediante o exposto acima, a Banca Examinadora decide pelo Deferimento do recurso 

e anulação da questão exposta. 

 

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2018 
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