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Insc CANDIDATO Cargo 
Nº 

questão 
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1838035 
Aline De Oliveira 

Braga 
Enfermeiro I – PSF 22 Deferido 

De Acordo com a RDC nº 15/2012  XV - produtos para saúde 
críticos: são produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas 
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas; XVI - produtos 
para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas; XVII - 
produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente;  Sequência Correta seria A) 2-3-1, Recurso Deferido, 
altera-se a alternativa para letra "A". 

1838795 
Cristiane Aparecida 

De Freitas 
Enfermeiro I – PSF 22 Deferido 

De Acordo com a RDC nº 15/2012  XV - produtos para saúde 
críticos: são produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas 
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas; XVI - produtos 
para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas; XVII - 
produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente;  Sequência Correta seria A) 2-3-1, Recurso Deferido, 
altera-se a alternativa para letra "A". 

1838795 
Cristiane Aparecida 

De Freitas 
Enfermeiro I – PSF 22 Deferido 

De Acordo com a RDC nº 15/2012  XV - produtos para saúde 
críticos: são produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas 
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas; XVI - produtos 
para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas; XVII - 
produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente;  Sequência Correta seria A) 2-3-1, Recurso Deferido, 
altera-se a alternativa para letra "A". 

1841406 Daniel Pedro Soares Enfermeiro I – PSF 3 Indeferido 

RECURSO: Indeferido  JUSTIFICATIVA:  A linguagem utilizada no 
texto pode ser considerada predominantemente: A) Prolixa, já 
que se articula em um contexto científico. B) Informal, porque 
há predomínio de coloquialismos. C) Denotativa, pois se 
assemelha a de um dicionário. D) Conotativa, uma vez que se 
articula em um contexto literário. Resposta=C  O texto 
apresenta uma linguagem predominantemente denotativa, ou 
seja, as palavras foram empregadas em sentido próprio, literal, 
real, como se apresentam no dicionário. A linguagem 
denotativa não está condicionada ao uso de termos de difícil 
compreensão como argumentou o candidato. 

1838644 
Diogo Alves De 

Araujo 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
11 Deferido 

Após análise constatou-se que a questão foi elaborada em 
desacordo com o conteúdo programático proposto. Recurso 
Deferida, questão anulada. 

1861928 
Dra. Stefania 

Michelle Mota 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
11 Deferido 

Após análise constatou-se que a questão foi elaborada em 
desacordo com o conteúdo programático proposto. Recurso 
Deferida, questão anulada. 

1856257 
Gabriela Nunes De 

Sousa 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
11 Deferido 

Após análise constatou-se que a questão foi elaborada em 
desacordo com o conteúdo programático proposto. Recurso 
Deferida, questão anulada. 

1865412 
Hrayslla Lorrany Da 

Silva Celestino 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
4 Indeferido 

RECURSO: Indeferido  JUSTIFICATIVA:   “O movimento dos 
tropeiros logo caiu em decadência, fazendo com que isto fosse 
motivo [...].” 7º§ O advérbio sublinhado tem o sentido de: A) 
Conclusão. B) Tempo.  C) Modo. D) Consequência. Resposta=B   
As palavras “por isso, logo, por conseguinte e por 
consequência” não são advérbios, mas conjunções.  Existe o 
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advérbio “logo”, que exprime a circunstância de tempo, como 
no enunciado da questão 4.  Conforme Edital do Concurso 
Público, o conteúdo avaliado na questão 4 foi previsto em 
MORFOLOGIA e, ainda, em CLASSE DE PALAVRAS. 

1864857 
Irane Maria Mateus 

Tolentino 
Enfermeiro I – PSF 22 Deferido 

De Acordo com a RDC nº 15/2012  XV - produtos para saúde 
críticos: são produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas 
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas; XVI - produtos 
para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas; XVII - 
produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente;  Sequência Correta seria A) 2-3-1, Recurso Deferido, 
altera-se a alternativa para letra "A". 

1862473 
Isadora Cardoso 

Goncalves 
Rodrigues 

Cirurgião Dentista I 
- PSF 

11 Deferido 
Após análise constatou-se que a questão foi elaborada em 
desacordo com o conteúdo programático proposto. Recurso 
Deferida, questão anulada. 

1854961 
Laura Luiza 
Goncalves 

Cirurgião Dentista I 
- PSF 

27 Deferido 
Após analise do conteúdo programático constatou-se que a 
questão 27 foi elaborada em desacordo com o conteúdo 
programático. Recurso Deferido. Questão Anulada. 

1861368 
Laura Rodrigues 

Boaventura 
Carvalho 

Enfermeiro I – PSF 4 Indeferido 

RECURSO: Indeferido  JUSTIFICATIVA:   “O movimento dos 
tropeiros logo caiu em decadência, fazendo com que isto fosse 
motivo [...].” 7º§ O advérbio sublinhado tem o sentido de: A) 
Conclusão. B) Tempo.  C) Modo. D) Consequência. Resposta=B   
As palavras “por isso, logo, por conseguinte e por 
consequência” não são advérbios, mas conjunções.  Existe o 
advérbio “logo”, que exprime a circunstância de tempo, como 
no enunciado da questão 4.  Conforme Edital do Concurso 
Público, o conteúdo avaliado na questão 4 foi previsto em 
MORFOLOGIA e, ainda, em CLASSE DE PALAVRAS. 

1836425 
Lucas Ribeiro Da 

Silva 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
15 Deferido 

Após análise constatou-se que a questão foi elaborada em 
desacordo com o conteúdo programático proposto. Recurso 
Deferida, questão anulada. 

1862680 
Luisa Laura 
Fernandes 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
27 Deferido 

De acordo com o Ministério da saúde  HPV (previne o papiloma, 
vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) - 2 doses 
(seis meses de intervalo entre as doses) Meninas 9 a 14 Anos  
Meninos 11 a 14 Anos   Questão anulada, não há alternativas 
corretas. 

1863521 
Mariadas Gracas De 

Oliveira Arantes 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
27 Deferido 

De acordo com o Ministério da saúde  HPV (previne o papiloma, 
vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) - 2 doses 
(seis meses de intervalo entre as doses) Meninas 9 a 14 Anos  
Meninos 11 a 14 Anos   Questão anulada, não há alternativas 
corretas. 

1838348 
Mariana Moreira De 

Oliveira 
Enfermeiro I – PSF 22 Deferido 

De Acordo com a RDC nº 15/2012  XV - produtos para saúde 
críticos: são produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas 
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas; XVI - produtos 
para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas; XVII - 
produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente;  Sequência Correta seria A) 2-3-1, Recurso Deferido, 
altera-se a alternativa para letra "A". 

1864638 
Matheus Felipe Silva 

Santos 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
12 Deferido 

Após análise constatou-se que a questão foi elaborada em 
desacordo com o conteúdo programático proposto. Recurso 
Deferida, questão anulada. 

1836908 
Patricia De Fatima 

Correa 
Cirurgião Dentista I 

- PSF 
10 Indeferido 

RECURSO: Indeferido  JUSTIFICATIVA:  O enunciado da questão 
apresenta um texto breve, objetivo, claro e sobre conteúdo 
previsto no edital do Concurso. 
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1862489 
Sarah Caroline Dias 

Rodrigues 
Enfermeiro I – PSF 22 Deferido 

De Acordo com a RDC nº 15/2012  XV - produtos para saúde 
críticos: são produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas 
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas; XVI - produtos 
para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas; XVII - 
produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em 
contato com pele íntegra ou não entram em contato com o 
paciente;  Sequência Correta seria A) 2-3-1, Recurso Deferido, 
altera-se a alternativa para letra "A". 

 


