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A empresa organizadora, Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda, torna público o 

julgamento de recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG – Edital nº 001/2019, sendo as provas objetivas 

aplicadas nos dias 24 e 25/10/2020, referente o Nível Superior, ordenados por cargo, conforme a 

seguir: 

 

Cargo 01 – Professores da Educação Básica Nível I (Secretaria da Educação)  

Número de Inscrição dos Requerentes: 1936169, 1907740, 1903375 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO.  

Questão 21: 

Como dito no Edital, a banca SEAP faz “Sugestão  Bibliográfica”, não se trata de REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA. RECURSO INDEFERIDO. 

Questão 29: 

A questão versa sobre “Princípios e Fundamentos”, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de 

Abertura do Concurso Público. Nossa orientação é de que os elaboradores pesquisem entre fontes 

confiáveis para utilizar como referência, no caso a questão foi extraída das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental. Portanto, fica mantida a questão e a alternativa apresentada no gabarito 

preliminar. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 02 – Professor de Língua Portuguesa (Secretaria da Educação) 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1945104,1919344 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula.  

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 
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Questão 07: 

O enunciado da questão de número 07 trabalha com a oração “Vacinar é proteger”, que possui três verbos 

(vacinar, é, proteger), sendo que: “vacinar” desempena a função de sujeito simples, “é” desempenha a 

função de verbo de ligação e “proteger” desempenha a função de predicativo do sujeito. Recurso 

INDEFERIDO. 

Questão 17: 

Conforme o enunciado devemos dividir 63780 segundos por 60 segundos para encontrar em minutos. Logo 

temos: 

63780 : 60 = 1063 minutos (divisão exata) 

Para encontrar em horas devemos dividir 1063 minutos por 60 minutos. 

Ora ao dividirmos temos: 

Então temos 17 horas e 43 minutos. Gabarito correto letra B. 

Recurso INDEFERIDO. 

 

 

 

 

Questão 27 

Apesar de a questão não ter sido impressa com o destaque, na frase “Sou o que sou” NÃO HÁ pronome 

demonstrativo, como sugere a letra A, nem numeral, como sugere a letra C, ou mesmo pronome oblíquo, 

conforme propõe a letra D. 

Dessa forma, a ÚNICA alternativa capaz de responder CORRETAMENTE a questão é a letra A: artigo 

definido: O. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 30: 

Apesar de a questão não ter sido impressa com o destaque, há uma ÚNICA palavra invariável dentre todas 

as palavras das quatro alternativas: o pronome “QUE”.  

Dessa forma, a ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE a questão é a letra D. Recurso 

INDEFERIDO. 

Cargo 03 – Professor de matemática (Secretaria da Educação) 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1945243, 1931721 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 
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No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

Questão 22: 

 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 27: 

Houve um equivoco de digitação, o recurso assiste o candidato, portanto a questão deverá ser anulada. 

Recurso DEFERIDO.  

Cargo 04 – Professor de História (Secretaria da Educação) 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1942375 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 



 

4 
 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão.  

Recurso DEFERIDO. 

Cargo 05 – Professor de Ciências (Secretaria da Educação) 

Número de Inscrição dos Requerente: 1942728, 1938533,  

Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. 

(www.todamateria.com.br) 

Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 24:  

De acordo com a biologia a classificação dos seres vivos, o mnemônico REFICOFAGE, é usado para se 

lembrar da ordem de uma classificação de quais quer ser vivo. Este mnemônico tem como significado: 

Re = reino; 

Fi = filo; 

C = classe; 

O = ordem; 

Fa = família; 

G = gênero; 

E = espécie. 

Da mesma forma que consta na letra D. Recurso INDEFERIDO.  

Cargo 06 – Professor de Educação Física (Secretaria da Educação) 

Número de Inscrição do Requerente: 1946090 

Questão 26: 

Assim como na Matemática, onde dois sinais negativos se transformam em um positivo, na Língua 

Portuguesa, a negação dupla se transforma em afirmação, por isso entre as alternativas presentes na 

questão, a resposta correta a ser assinalada é a letra “B” (funcional). 

O termo competição possui diversas definições no Dicionário Michaelis, porém em se tratando de esportes: 

“Disputa entre duas ou mais pessoas que provam suas qualidades atléticas”. 

Portanto, fica mantida a questão e a alternativa apresentada no gabarito preliminar. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 12 – Nutricionista (Secretaria da Educação) 

Número de Inscrição do Requerente: 1945037 

 

 

http://www.todamateria.com.br/
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Questão 27: 

A argumentação da candidata está correta, a expressão “rico em” não indica a quantidade de “gorduras 

saturadas” nos alimentos, principalmente no caso do queijo branco que apresentou entre 11g e 14g nas 

fontes de pesquisa apresentadas. Questão anulada. Recurso DEFERIDO. 

Cargo: 13 – Especialista em Educação Básica – EBB – Nível I Grau A 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1904800, 1904962, 1945294, 1945134 

Questão 02: 

Na questão de número 02, o verbo ANDAR está no sentido conotativo ou figurado. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra D. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

Questão 06: 

Não há conjunção ou expressão conjuntiva no enunciado da questão de número 06. Cada alternativa possui 

APENAS UMA conjunção, que deve ser analisada pelo candidato para que marque aquela que está 

corretamente classificada entre parênteses. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. (www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. (www.todamateria.com.br) 

http://www.portugues.com.br/
http://www.todamateria.com.br/
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Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 23: 

O recurso não assiste razão ao candidato, pois o egocentrismo contém uma segunda característica 

denominada animismo, isto é, as crianças consideram também corpos vivos aqueles que os adultos 

consideram inertes (lua, sol, árvore etc.). Ao realismo e animismo Piaget acrescenta outra característica do 

pensamento infantil, o artificialismo, isto é, as crianças consideram as coisas (rios, astros, lagos etc.) como 

produtos fabricados pelas pessoas (Piaget, 1926/2005). Dar vida a seres inanimados (no caso o urso 

Grover), caracteriza o aspecto imaturo do pensamento pré-operatório denominado por Piaget como 

Animismo. 

http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf 

https://www.scielo.br/pdf/pee/v20n2/2175-3539-pee-20-02-00329.pdf 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 24: 

O desenvolvimento da linguagem é conteúdo do edital do certame, assim como o desenvolvimento infantil. 

Logo, a questão atende ao edital. Entre 20 e 24 meses, crianças pequenas começam a usar os pronomes 

da primeira pessoa, outro sinal de autoconsciência (Lewis, 1997).  

Entre 19 e 30 meses, elas começam a aplicar a si mesmas termos descritivos (“grande” ou “pequeno”; 

“cabelo liso” ou “cabelo encaracolado”) e valorativos (“bom”, “bonita” ou “forte”). O rápido desenvolvimento 

da linguagem permite à criança pensar e falar sobre si própria e a incorporar descrições verbais dos pais à 

sua autoimagem emergente. 

 

http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/7904/1/PDF%20-

%20Mariz%C3%A9lia%20de%20Ara%C3%BAjo%20Silva.pdf 

http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf 

 

Recurso INDEFERIDO. 

 

Cargo 14 – Psicólogo 

Número de Inscrição do Requerente: 1940783 

Questão 22: 

O recurso não assiste ao candidato, pois todas as questões são baseadas em literatura acadêmica 

conceituada e de grande conhecimento dentro da área. Sobre a questão 22, de acordo com o Professor 

Paulo Dalgalarrondo, em seu livro Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, Para Freud, o 

inconsciente é bem mais do que um simples estado mental fora da consciência. Ele é, embora obscuro, a 

estrutura mental mais importante do psiquismo humano. Segundo ele, o sistema inconsciente funciona 

regido pelo princípio do prazer por meio do processo primário em forma de condensação e deslocamento. 

É, também, isento de contradições mútuas e não possui referência ao tempo. De acordo com o livro, 

Isenção de contradição. No sistema inconsciente, não há lugar para negação ou dúvida, nem graus diversos 

de certeza ou incerteza. Tudo é absolutamente certo, afirmativo. 

https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-

mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf 

Recurso INDEFERIDO. 

http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf
https://www.scielo.br/pdf/pee/v20n2/2175-3539-pee-20-02-00329.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/7904/1/PDF%20-%20Mariz%C3%A9lia%20de%20Ara%C3%BAjo%20Silva.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/7904/1/PDF%20-%20Mariz%C3%A9lia%20de%20Ara%C3%BAjo%20Silva.pdf
http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf
https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarrondo.pdf
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Cargo 15 – Educador Físico 

Número de Inscrição do Requerente: 1905016 

Questão 01: 

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 04: 

A ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE a questão de número 04 é a Letra C. Ela propõe que 

a “bolha” é um circuito fechado de temas pré-articulados (ou seja, uma articulação feita previamente por 

inteligência artificial através de algoritmos) no intuito (ou seja, com objetivo – é algo que se objetiva, não 

quer dizer que realmente tenha êxito) de aprazer (agradar) o internauta. 

A Letra A está INCORRETA, devido ao fato de afirmar que “é uma barreira que impede a interação entre os 

indivíduos. 

O texto deixa claro que não há esse impedimento, apenas a criação de um círculo de informações baseadas 

nas ações do próprio indivíduo, que o levará a ter somente contatos com o mesmo perfil que ele: “seu 

admirável mundo novo só terá pessoas iguais a você”. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra C. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

Questão 07: 

O enunciado da questão de número 07 trabalha com a oração “Vacinar é proteger”, que possui três verbos 

(vacinar, é, proteger), sendo que: “vacinar” desempena a função de sujeito simples, “é” desempenha a 

função de verbo de ligação e “proteger” desempenha a função de predicativo do sujeito. Recurso 

INDEFERIDO. 

Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. 
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(www.todamateria.com.br) 

Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 17 - Agente Administrativo 

Número de Inscrição do Requerente: 1948085 

Questão 13 

Conforme enunciado “o resto maior possível” logo temos um divisão não exata que possui resto 3 já que o 

divisor é 4. 

Assim podemos equacionar: 

D (dividendo): x         d (divisor) = 4 q (quociente) = 27          r (resto maior possível) = 3 

d * q + r = D 

4 * 27 + 3 = D 

108 + 3 = D 

D = 111 

Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 18 – Nutricionista 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1904788, 1909671, 1931115 

Questão 01: 

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se 

tratar da mesma questão. Recurso DEFERIDO. 

 

http://www.todamateria.com.br/
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Questão 07: 

O enunciado da questão de número 07 trabalha com a oração “Vacinar é proteger”, que possui três verbos 

(vacinar, é, proteger), sendo que: “vacinar” desempena a função de sujeito simples, “é” desempenha a 

função de verbo de ligação e “proteger” desempenha a função de predicativo do sujeito. 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 17: 

Conforme o enunciado devemos dividir 63780 segundos por 60 segundos para encontrar em minutos. Logo 

temos: 

63780 : 60 = 1063 minutos (divisão exata) 

Para encontrar em horas devemos dividir 1063 minutos 

por 60 minutos. 

Ora ao dividirmos temos: 

Então temos 17 horas e 43 minutos. Gabarito correto 

letra B. 

 

 

 

Recurso INDEFERIDO. 

 

Cargo: 23 – Odontólogo 

Número de Inscrição do Requerente: 1945371 

Questão 01: 

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. (www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

http://www.portugues.com.br/
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Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc.(www.todamateria.com.br) 

Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 23: 

A questão pede para marcar a alternativa que não é indicação de exodontia, o tratamento para 

pericementite pode ser o ajuste oclusal quando a vitalidade pulpar for positiva ou quando a vitalidade pulpar 

estiver ausente opta-se pelo tratamento endodôntico. A cárie extensa é indicação para exodontia, pois o 

dente encontra-se tão severamente cariado e destruído que não pode ser restaurado, então opta-se pela 

exodontia do elemento dental. Recurso INDEFERIDO, mantém-se a alternativa D como a resposta correta. 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 29: 

De acordo com o enunciado da questão pede-se a alternativa que não tem indicação para os pinos intra-

dentinários. A alternativa D está correta, são utilizados apenas em dentes com tratamento endodôntico os 

pinos intra-radiculares, e não os intra-dentinários. Portanto, o recurso está INDEFERIDO, mantém-se a 

alternativa D como a resposta correta. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 25 – Enfermeiro – Bairro Pedra Menina 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1931012,1908261 

Questão 05 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

Questão 07: 

O enunciado da questão de número 07 trabalha com a oração “Vacinar é proteger”, que possui três verbos 

(vacinar, é, proteger), sendo que: “vacinar” desempena a função de sujeito simples, “é” desempenha a 

função de verbo de ligação e “proteger” desempenha a função de predicativo do sujeito. Recurso 

INDEFERIDO. 

 

 

http://www.todamateria.com.br/
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Cargo: 27 – Farmacêutico/Bioquímico 

Número de Inscrição do Requerente:19346454 

Questão 05 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se 

tratar da mesma questão. Recurso DEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. (www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 30: 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II, temos o programa de provas que está previsto para os cargos de Farmacêutico e Bioquímico, 

exposto abaixo:  

“FARMACÊUTICO/ BIOQUIMICO - 1. Assistência Farmacêutica: Gestão da Assistência Farmacêutica 

Municipal; Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção de medicamentos; programação de medicamentos; 

aquisição de medicamentos; armazenamento de medicamentos; distribuição de medicamentos; 

dispensação de medicamentos; Política Nacional de Medicamentos. Política de Assistência Farmacêutica 

no Sistema Único de Saúde. 2. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e 

parenterais: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, acondicionamento. 3. Farmacologia e 

Farmacoterapia: farmacocinética; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; 

farmacologia e farmacoterapia na hipertensão; farmacologia e farmacoterapia na síndrome metabólica; 

anticoncepção hormonal; farmacologia e farmacoterapia no diabetes; farmacologia e farmacoterapia na 

tuberculose, hanseníase, leishmaniose e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS); farmacologia e 

farmacoterapia nas doenças infecciosas agudas em atenção primária; farmacologia e farmacoterapia na 

asma; princípios da farmacoterapia no idoso; princípios da farmacoterapia na criança; reações adversas a 

medicamentos; interações medicamentosas. 4. Adesão à terapia medicamentosa.5. Atenção farmacêutica. 

6. Uso racional de medicamentos. 7. Ética farmacêutica. 8. Legislação sanitária: Regulamento de 

Medicamentos Genéricos; Portaria n 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações; ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NO SUS/ ATENÇÃO BÁSICA: Incentivo a assistência farmacêutica; Política Nacional de 

Medicamentos; Programas Estratégicos de Responsabilidade do Ministério da Saúde;m Programas para 

Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde.” 

http://www.portugues.com.br/
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Na questão referida, o assunto abordado tem haver com interações medicamentosas, que de acordo com 

exposto acima, está previsto no edital. Portanto o recurso é INDEFERIDO, mantém-se a alternativa D como 

correta. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 28 – Fiscal Sanitário 

Número de Inscrição do Requerente: 1912868 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. (www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. 

(www.todamateria.com.br) 

Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 28: 

Armazenamento – Os alimentos devem ser armazenados de forma organizada, em 

local limpo, livre de pragas e atender os seguintes critérios: 

Separados por categorias; 

Dispostos longe do piso, sobre estrados fixos ou móveis; 

Nos ambientes caracterizados como depósito, onde são utilizados estrados, paletes, gaiolas e similares, os 

produtos devem estar distantes 40cm da parede e entre as pilhas e, do forro, 60 cm; 

Nos ambientes caracterizados como despensa, distante da parede 10 cm e do forro 60 cm, prateleiras de 

material liso, resistente e impermeável, com altura de 25 cm do piso. 

http://www.portugues.com.br/
http://www.todamateria.com.br/
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Ambiente livre de entulho e material tóxico; 

Temperatura e ventilação adequadas; 

Todo material de limpeza, higiene, perfumaria e material químico deve ser armazenado separadamente dos 

alimentos; 

Alimentos com risco de contaminação por odores ou microrganismos devem ser armazenados 

separadamente. 

Embalagens íntegras, de identificação visível e com dados necessários para garantir a rastreabilidade e a 

validade, de acordo com a legislação vigente; 

Os produtos devem ser utilizados, segundo o sistema PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai ou o 

sistema PVPS – primeiro que vence, primeiro que sai; e 

Produtos destinados à devolução ou descarte devem ser identificados e colocados em local apropriado. 

Fonte: ZOMPERO, Eric Fernando Teixeira. Produção industrial de refeições em cozinhas profissionais: um 

estudo dos equipamentos tradicionais e digitais sob o ponto de vista da ergonomia cognitiva Dissertação de 

mestrado apresentada à Universidade De São Paulo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre. Área de concentração: Design e Arquitetura. 

Orientador: Dr. Paulo Eduardo Fonseca de Campos. São Paulo, 2014. 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos 

dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro material tangível na 

digitação do termo “lacuna” (substituído por coluna). Erro material ensejante de anulação de questões deve 

ser de tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro 

existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo 

objetivamente o sentido da resposta. Portanto, fica mantida a questão e a alternativa apresentada no 

gabarito preliminar. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 29 – Fisioterapia – Centro de Saúde 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1908535, 1933990, 1914805 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. (www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

http://www.portugues.com.br/
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Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. (www.todamateria.com.br) 

Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso 

INDEFERIDO. 

Questão 26: 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão, o mesmo cita síndromes que podem 

ocorrer na coluna (de um modo geral), já as alternativas apontam os locais onde as manifestações clínicas 

estão ocorrendo, manifestações estas que foram extraídas entre outras fontes, de: 

RONCONI, Mayara. Síndromes. Disponível em: 

https://prezi.com/p/yae7zmqsq1oi/sindromes/&gt;.  Acesso em 05 Nov 2020. 

SAHRMANN, Shirley A. Diagnóstico e tratamento das síndromes de disfunção dos movimentos. São Paulo: 

Santos, 2005. 460 p. 

SAIDAN, André Alvarenga Amin. Síndromes de Disfunção dos Movimentos Aplicado à Musculação. 

Portanto, fica mantida a questão e a alternativa apresentada no gabarito preliminar. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 29: 

A argumentação da candidata está correta, não foi informado o tipo e o tempo de atividade física, fatores 

que influenciam na circulação pulmonar. 

Questão nula para os cargos 29 e 30, por se tratar da mesma questão. Recurso DEFERIDO. 

Cargo: 30 – Fisioterapeuta – Bairro Pedra Menina 

Número de Inscrição do Requerente: 1907016 

Questão 05: 

Conforme requer o candidato em relação à questão de número 05, a oração APOSITIVA - aquela que 

exerce a função de aposto em relação à oração principal, em geral vem separada da principal por dois 

pontos ou vírgula. 

(https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/periodo-composto-por-subordinacao-1-oracoes-

subordinadas-substantivas.htm?cmpid=copiaecola) 

No enunciado da referida questão aparece apenas a oração subordinada, que vem separada da principal 

por dois pontos no texto. Todavia, essa oração foi retirada do texto que saiu na prova, impossibilitando a 

interpretação do candidato. 

Dessa forma, a questão de número 05 está anulada, para os cargos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 53, 54 e 55 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

 

 

http://www.todamateria.com.br/
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Questão 07: 

O enunciado da questão de número 07 trabalha com a oração “Vacinar é proteger”, que possui três verbos 

(vacinar, é, proteger), sendo que: “vacinar” desempena a função de sujeito simples, “é” desempenha a 

função de verbo de ligação e “proteger” desempenha a função de predicativo do sujeito. Recurso 

INDEFERIDO. 

Cargo: 31 – Fonoaudiólogo 

Número de Inscrição do Requerente: 1903154 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 32 – Médico 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1908247, 1907830, 194837, 1941627, 1908247, 1907890 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 02: 

Na questão de número 02, o verbo ANDAR está no sentido conotativo ou figurado. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra D. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. (www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. 

(www.todamateria.com.br) 

http://www.portugues.com.br/
http://www.todamateria.com.br/
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Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 25: 

Houve um equívoco de digitação na questão, portanto o recurso está DEFERIDO, questão 

anulada. Recurso DEFERIDO. 

Cargo: 35 – Psicólogo CAPS 

Número de Inscrição do Requerente: 1909304  

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 07: 

O enunciado da questão de número 07 trabalha com a oração “Vacinar é proteger”, que possui três verbos 

(vacinar, é, proteger), sendo que: “vacinar” desempena a função de sujeito simples, “é” desempenha a 

função de verbo de ligação e “proteger” desempenha a função de predicativo do sujeito. Recurso 

INDEFERIDO. 

 Questão 21: 

O recurso não assiste razão, ao candidato, pois há um erro crasso na interpretação da questão. Não se 

pergunta o que o CAPS visa somente, e sim, o que os CAPS visam, como parte de uma rede comunitária. 

Logo, a questão torna-se bem específica. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (por meio do 

CREPOP), os Centros/Núcleos de Atenção Psicossocial (CAPS/NAPS) são serviços da rede pública de 

saúde que visam, como parte de uma rede comunitária, à substituição dos hospitais psiquiátricos - 

antigos hospícios ou manicômios - e de seus métodos para cuidar de transtornos mentais. 

http://crepop.pol.org.br/wp-content/uploads/2015/09/CREPOP_2013_CAPS.pdf Recurso INDEFERIDO. 

 

Questão 22: 

O recurso não assiste razão ao candidato, pois não foi encontrado nenhum erro de digitação no enunciado 

da questão 22, e o mesmo não foi apontado pelo candidato, para avaliação, e qual dificuldade impôs ao 

mesmo, que interferiu sua interpretação. De acordo com o CFF (pelo documento do CREPOP), A atenção 

psicossocial “tem sustentado um conjunto de ações teórico-práticas, político-ideológicas e éticas norteadas 

pela aspiração de substituírem o Modelo Asilar, e algumas vezes o próprio paradigma da Psiquiatria” 

(Costa-Rosa, Luzio e Yassui, 2003, p. 31). A transformação desejada refere-se ao campo teórico-

assistencial, ao campo técnico-assistencial, ao campo jurídico-político e ao campo sociocultural. A 

compreensão do primeiro deles é essencial para referenciar a definição relativa ao objeto de estudo e 

intervenção capaz de substituir a referência à doença mental. Ao invés da doença, o trabalho com pessoas 

com graves transtornos mentais refere-se ao sofrimento de sujeitos concretos e singulares, tomando-se 

como referência a determinação psíquica e sociocultural dos problemas. O paradigma “doença-cura” é 

substituído pelo paradigma “existência-sofrimento”. http://crepop.pol.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/CREPOP_2013_CAPS.pdf   - Recurso INDEFERIDO. 

 

http://crepop.pol.org.br/wp-content/uploads/2015/09/CREPOP_2013_CAPS.pdf
http://crepop.pol.org.br/wp-content/uploads/2015/09/CREPOP_2013_CAPS.pdf
http://crepop.pol.org.br/wp-content/uploads/2015/09/CREPOP_2013_CAPS.pdf
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Cargo: 54 – Assistente Social – CRAS 

Número de Inscrição dos Requerentes: 1945163, 1903691, 1946116, 1903879 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível 

para a questão de número 01 a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 02: 

Na questão de número 02, o verbo ANDAR está no sentido conotativo ou figurado. Dessa forma, permanece 

o gabarito oficial: Letra D. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 06: 

Não há conjunção ou expressão conjuntiva no enunciado da questão de número 06. Cada alternativa possui 

APENAS UMA conjunção, que deve ser analisada pelo candidato para que marque aquela que está 

corretamente classificada entre parênteses. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 09: 

Apenas a alternativa A responde CORRETAMENTE à questão de número 09. A Letra B presume que a 

figura de linguagem presente no excerto: “Já disse agora,/ eu que já disse nunca” é um PARADOXO, 

contudo a figura de linguagem que se encaixa nesse exemplo é a ANTÍTESE. 

 Há proximidades, porém uma diferença básica entre as duas figuras de linguagem: 

A antítese opõe palavras que já são de natureza opostas, enquanto o paradoxo opõe ideias 

opostas entre si. 

(www.portugues.com.br) 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Letra A. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 10: 

Os verbos geralmente utilizados como auxiliares são TER, HAVER, SER ou ESTAR, mas Há também 

os verbos auxiliares modais que indicam desejo, intenção e possibilidade, por exemplo: QUERER, dever, 

poder, conseguir, pretender, chegar, tentar, etc. 

(www.todamateria.com.br) 

Na questão de número 10, o verbo QUERER funciona como verbo auxiliar do verbo CONTINUAR, 

perfazendo ambos uma única ideia. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial: Resposta Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 22: 

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o documento do MDS, Assistência Social – Um 

Direito de Todos, A Equipe Volante integra a equipe do CRAS e tem o objetivo de prestar serviços de 

assistência social a famílias que residem em locais de difícil acesso (áreas rurais, comunidades indígenas, 

quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros). Essa equipe é responsável por fazer a busca 

ativa destas famílias, desenvolver os serviços, fazer encaminhamentos a outras políticas, além de incluir e 

atualizar os dados das famílias no Cadastro Único. 

http://www.portugues.com.br/
http://www.todamateria.com.br/
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https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_suasdireitos002_semmarcascorte.p

df    - Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 55 – Psicólogo CRAS 

Número de Inscrição do Requerente: 1906230 

Questão 01:  

A alternativa B da referida questão está em DESACORDO com o texto apenas pelo tempo verbal utilizado: 

presente. No texto está claro que as vozes dadas às plantas foi uma prática adotada em uma versão 

anterior do APP: pretérito. 

Dessa forma, permanece o gabarito oficial, sendo a ÚNICA resposta possível para a questão de número 01 

a Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 21: 

O recurso não assiste razão ao candidato, pois a questão 21 do Cargo “Psicólogo CRAS”, fala sobre “CRAS 

assume como fatores identitários dois grandes eixos estruturantes do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS”, diferente do que aponta o recurso. Recurso INDEFERIDO. 

 

Questão 23: 

O recurso não assiste razão ao candidato, pois a questão 23 do cargo “Psicólogo CRAS”, discorre sobre 

direitos assegurados pelo CRAS. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 26: 

O recurso não assiste ao candidato, pois a questão 26, para o cargo de Psicólogo de CRAS, discorre sobre 

as classes de inconsciente, na visão de Freud, e não sobre síndromes depressivas. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 30: 

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a OMS, Depressão é o diagnóstico mais comum 

em suicídios consumados. Todos sentem-se deprimidos, tristes, solitários e instáveis de tempos em tempos, 

mas marcadamente esses sentimentos passam. Contudo, quando os sentimentos são persistentes e 

interferem na vida normal, usual da pessoa, eles tornam-se sentimentos depressivos e levam a um de 

transtorno depressivo. 

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/suicideprev_phc_port.pdf 

Recurso INDEFERIDO. 

Belo Horizonte, 17 de Novembro de 2020. 
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