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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
Conforme Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos do gabarito, divulgado em 22/10/2018, ordenados por vaga e 
nível de escolaridade, conforme a seguir: 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO  

 

 

Questão 9 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D’’ 

Houve um equívoco na digitação. Retifica-se da alternativa “B” para alternativa “D”. 

Questão 10 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A’’ 

Houve um equívoco na digitação. Retifica-se da alternativa “D” para alternativa “A”. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

 

 

 

 
 
 

Questão 3 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A’’ 

Houve um equívoco na digitação. Retifica-se da alternativa “B” para alternativa “A”. 

 

Questão 4 – DEFERIDO 
 

A questão número 4 apresenta a palavra vultuosíssimo, porém com a grafia incorreta. Portanto, questão anulada. 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Pamella Ohane Bento 1250754 
01 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Paula Avelar Costa 1228990 
08 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
EM SAÚDE – CRAS II PSICÓLOGO  

Nome  Inscrição Vaga 

Jessica Augusta Dos Santos 1231274 
08 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
EM SAÚDE – CRAS II PSICÓLOGO 

Nome  Inscrição Vaga 

Larissa Luiza Pereira 1229216 
06 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – ODONTÓLOGO PSF 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NIVEL SUPERIOR 
 

 

Questão 11 – DEFERIDO 

A questão pede a alternativa que apresenta uma situação onde não é indicada a remoção de dentes inclusos. De 
acordo com Prado et al, não se realiza exodontias durante processos infecciosos, como na alternativa D (periodicidade 
em fase aguda), porém a dificuldade de higienização também não é uma indicação já que um dente incluso pode ser 
higienizado já que ele ainda não está no meio oral e sim intraósseo. Portanto, como para essa questão existem duas 
respostas corretas a mesma será anulada. 

Questão 16 – DEFERIDO 
  

O enunciado da questão pede a alternativa correta em relação ao capeamento pulpar direto em dentes decíduos. A 
alternativa apresentada como correta foi a “B” (o agente capeador de escolha pode ser o hidróxido de cálcio ou o óxido 
de zinco e eugenol), porém de acordo com Torres et al., o oxido de zinco eugenol não pode ser usado como agente 
capeador de escolha, pois o mesmo não pode entrar em contato direto com a polpa devido ao seu efeito incomodo e 
citotóxido, que pode interferir na respiração celular, resultando em necrose. Como não há alternativa correta a questão 
será anulada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Larissa Luiza Pereira 1229216 
06 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – ODONTÓLOGO PSF 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Clara De Carvalho Casanova 1234932 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Paula Bernardes 1232584 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Daisimara Silva Avelar Rosa 1229004 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Fabio Henrique Silva 1248258 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Júlia Francisca Vasconcelos Santiago 1232508 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Mirele Natalia Ferreira Miranda 1237627 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 
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Questão 13 - DEFERIDO 
 

O enunciado da questão pede a alternativa correta sobre o psicodiagnóstico, que é tida como opção “C” (Estão 

corretas apenas as afirmativas I, II e IV 

I. O psicodiagnóstico clínico é considerado uma prática bem delimitada, cujo objetivo é obter uma descrição 

e compreensão mais profunda e completa possível da personalidade total do paciente ou do grupo 

familiar; 

II. O psicodiagnóstico é um estudo profundo da personalidade, do ponto de vista fundamental clínico. 

III. O psicodiagnóstico utiliza no seu procedimento apenas a aplicação de testes e técnicas projetivas da 

personalidade para diagnóstico. 

 O psicodiagnóstico é uma prática clínica bem delimitada, com objetivo, tempo e papéis definidos, diferenciada do 

processo analítico. É realizado sempre com o objetivo de obter uma compreensão profunda e completa da personalidade 

do paciente (ou do grupo familiar), incluindo elementos constitutivos, patológicos a adaptativos. Abrange aspectos 

presentes (diagnósticos atual) e futuros (prognósticos), sendo indicado para esclarecimento do diagnóstico, 

encaminhamento e/ou tratamento. Utiliza, como principais instrumentos, a entrevista clínica, a aplicação de testes e 

técnicas com o enquadre: no início do processo definem o objetivo; os papéis de cada um (psicólogo, paciente, pais e/ou 

família); a duração (em média quatro ou cinco sessões, que podem ser ampliadas ou reduzidas de acordo com a 

necessidade); local, horário e tempo das entrevistas; honorários e forma de pagamento, conforme Ocampoet AL (2005), 

Arzedo (2003) e Trinca (1984ª). 

Para Ocampo ET AL. (2005), o psicodiagnóstico é um processo que envolve quatro etapas. A primeira vai do 

contato inicial à primeira entrevista com o paciente; a segunda é a fase de aplicação dos testes e técnicas projetivas; a 

terceira é o encerramento do processo, com devolução oral ao paciente (e/ou aos pais); e a quarta consiste na elaboração 

do informe escrito (laudo) para o solicitante. 

 Portanto, o psicodiagnóstico NÃO utiliza no seu procedimento APENAS a aplicação de testes e técnicas 

projetivas da personalidade para diagnóstico, conforme a opção IV, sendo assim a alternativa está incorreta e a questão 

será anulada. 

 

 

Questão 14 – DEFERIDO - GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B’’ 
 

Houve um equívoco na digitação. Retifica-se da alternativa “A” para alternativa “B”.  

 
O enunciado da questão pede a alternativa incorreta, tendo como opção a alternativa “A” (Psicoses são distúrbios 

Nome  Inscrição Vaga 

Polyanne Clemente Mariano 1249157 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Thamires Maria Miranda Dos Santos 1230733 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 

Nome  Inscrição Vaga 

Willinis Eziquiel Borges 1247083 
07 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

EM SAÚDE – PSICÓLOGO CAPS 
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psiquiátricos graves onde o paciente perde contato com a realidade, emite juízos falsos (delírios) podendo também 

apresentar alucinações (ter percepções irreais quanto à audição, visão e tato.), porém a mesma apresenta justamente o 

que caracteriza a psicose. Dalgalarrondo (2000), nos esclarece que "As síndromes psicóticas caracterizam-se por 

sintomas típicos como alucinações e delírios, pensamento desorganizado e comportamento bizarro, como fala e risos 

imotivados. Os sintomas paranóides são muito comuns, como ideias delirantes e alucinações auditivas de conteúdo 

persecutório. Os autores de orientação psicodinâmica tendem a dar ênfase à perda de contato com a realidade como 

dimensão central da psicose." (DALGALARRONDO, 2000, p. 201). 

 

Na opção (B) temos que “Psicose é o nome dado a um estado mental patológico, caracterizada pela psicopatia. É 

uma desordem da personalidade para a qual NÃO HÁ TRATAMENTO.” 

Atualmente no Brasil temos a Política Nacional de Saúde Mental que compreende as estratégias e diretrizes adotadas 

pelo país com o objetivo de organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos 

em Saúde Mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são pontos de atenção estratégicos da RAPS: serviços 

de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar 

e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, oferecendo assim um 

TRATAMENTO a este grupo da população.  

Freud deixa bem claro a separação entre neuróticos, psicóticos e perversos (psicopatia), para ele a psicose seria um 

transtorno mental caracterizado pelo afastamento há um fragmento da realidade, na neurose o sujeito teria uma 

dependência extrema da realidade e no perverso uma renegação desta realidade de castração. Portanto psicose é 

totalmente diferente da psicopatia. 

  

Questão 19 – DEFERIDO 
 
 O enunciado da questão pede a alternativa que corresponde a seguinte 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.” 

Esta diretriz diagnóstica se aplica a todas as alternativas apresentadas, pois são critérios para diagnosticar o 
transtorno depressivo recorrente. O que vai diferenciar é a se o quadro atual é leve, moderado, grave com ou sem 
sintomas psicóticos. 

No transtorno depressivo o indivíduo usualmente sofre de humor deprimido, perda de interesse, prazer e energia 
reduzida levando a uma fatigabilidade aumentada e atividade diminuída. Cansaço marcante após esforços apenas leves 
é comum.  

Outros sintomas comuns são: concentração e atenção reduzidas; autoestima e autoconfiança reduzidas; ideias 
de culpa e inutilidade; visões desoladas e pessimistas do futuro; ideias ou atos autolesivos e suicídios; sono perturbado; 
apetite diminuído. 

No caso dos episódios leve, moderado e grave, o indivíduo deve apresentar além dos sintomas para transtorno 
depressivo, os outros sintomas também, o que vai diferenciá-los é a quantidade. No caso do grau leve deve apresentar 
2 dos outros sintomas, no moderado 3 dos outros sintomas e  no grave 4 dos outros sintomas. 
 Desta forma, o recurso foi DEFERIDO e a questão anulada por não conter informações que possa avaliar o grau 
do episódio atual.  
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Questão 14 – DEFERIDO 

 

Temos nesta questão o seguinte enunciado: 

São transtornos invasivos do desenvolvimento, EXCETO: 
 
(A) Transtorno autista 
(B) Transtorno de Rett. Resposta considerada pela banca 
(C) Transtorno de Asperger 
(D) Transtorno de  Controle dos impulsos 

 

De acordo com Machado et. al. (2015), uma das principais alterações nos transtornos invasivos do desenvolvimento 
no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostica nd Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) 
foi a remoção da Síndrome de Rett, pois  os comportamentos dosTranstornos do Espectro Autista estão presentes apenas 
por um breve período durante o desenvolvimento em pacientes com síndrome de Rett - eles ainda podem ser 
diagnosticados com Transtornos do Espectro Autista  Dessa maneira, a síndrome ou  transtorno de Rett foi removida do 
DSM-V e o transtorno autista e transtorno de Asperger se enquadraria dentro dos Transtornos do Neurodesenvolvimento. 

Conforme demonstrado esta questão teria duas alternativas válidas, desta forma, recurso DEFERIDO, questão 
anulada.  

 

Questão 16 – INDEFERIDO 

O recurso não atende ao previsto no item 9.2. do Edital, estando INDEFERIDO: 

“9.2. Os recursos que tenham por objeto as questões, o gabarito e o resultado das provas devem conter a indicação 
clara do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada na publicação oficial, além da 
indicação da bibliografia pesquisada, referente a cada questão recorrida, bem como as razões de seu inconformismo, 
conforme previsto no Cronograma do PROCESSO SELETIVO”. 
 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018 

ABSOLUTO RH 

absolutorh.listaeditais.com.br 

Nome  Inscrição Vaga 

Ana Paula Avelar Costa 1228990 
08 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
EM SAÚDE – CRAS II PSICÓLOGO  

Nome  Inscrição Vaga 

Helena Avelar Castro 1249952 
08 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
EM SAÚDE – CRAS II PSICÓLOGO 

Nome  Inscrição Vaga 

Jessica Augusta Dos Santos 1231274 
08 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
EM SAÚDE – CRAS II PSICÓLOGO 


