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Recurso Administrativo nº.  01/2015 

 

Recorrente: INAYÁ ANANIAS WEIJENBORG 
           RG Nº. 43.754.947-1 
                    Inscrição Nº. 79674 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 02 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 

A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 
Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 

01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, uma vez que o pedido de 
alteração de gabarito não procede.  

A figura de linguagem antítese está presente no trecho apresentado na questão referida, mas de 

maneira pontual e não envolvendo todo o trecho, da forma que o enunciado sugere. Dessa forma 
não poderia ser considerada alternativa correta. 

Por outro lado, a questão apresenta erros conceituais. 

Metalinguagem, resposta considerada como correta, é um recurso linguístico que não é 
considerado uma figura de linguagem. Dessa forma, não há uma resposta correta. 

Por esta razão, a questão de número 02 foi anulada para os cargos: ASSISTENTE SOCIAL, 

BIOMÉDICO, BIOQUIMICO, CIRURGIÃO DENTISTA, CONTADOR, COORDENADOR TÉCNICO EM 

SAÚDE, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO 12X36, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, GESTOR DE RECURSOS HUMANOS, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 

TERAPEUTA OCUPACIONAL, VETERINÁRIO. 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 06 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 

A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 

Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 
01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a alternativa 
correta correspondente a questão tem fundamento na gramática da norma culta da língua 
portuguesa. 

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante”   

HIPÉRBATO -  é uma inversão da ordem direta dos termos da oração. Geralmente se intercala uma 
expressão entre duas palavras que pertencem ao mesmo sintagma. (Figura de Construção).   

HIPÉRBOLE - exprime uma ideia de forma exagerada. (Figura de Pensamento).   
Ambas são Figuras de Linguagem.  

A figura de linguagem hipérbato é explicitamente notável, uma vez que a ordem direta seria “As 

margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heroico”, enquanto a figura 
de linguagem hipérbole não aparece no trecho. Há uma exaltação poética (lirismo) de um povo e o 
seu desejo de liberdade e independência. O exagero histórico em nenhum momento foi colocado 
em pauta pelo enunciado. 
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 08 da Prova Objetiva para o cargo de 

PSICÓLOGO. 

A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 
Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 
01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a alternativa 
correta correspondente a questão tem fundamento na gramática da norma culta da língua 

portuguesa. 

“De quem eu gosto, nem às paredes confesso”.  
Perguntas ao verbo confessar:   
Eu não confesso o quê às paredes? – De quem eu gosto.  
À quem eu não confesso? – às paredes  

A oração “De quem eu gosto” é uma oração subordinativa substantiva objetiva direta (exerce a 
função de objeto direto do verbo confessar), e “às paredes” é o objeto indireto do verbo confessar. 

Portanto o verbo confessar na frase “De quem eu gosto, nem as paredes confesso” é um verbo 
transitivo direto e indireto. 

Com a observação de que a oração “De quem eu gosto” é uma oração subordinativa substantiva 
objetiva direta, a questão 07, por erro material, não apresenta resposta correta. 

E por esta razão, a questão de número 07 foi anulada para os cargos: ASSISTENTE SOCIAL, 
BIOMÉDICO, BIOQUIMICO, CIRURGIÃO DENTISTA, CONTADOR, COORDENADOR TÉCNICO EM 

SAÚDE, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO 12X36, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, 
GESTOR DE RECURSOS HUMANOS, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, 
VETERINÁRIO. 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 

 
A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 
Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 

01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que, por erro 
material, todos os itens da questão estão incorretos de acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica. 

Considerações: O Recurso Não Procede  

Veja: Política Nacional de Atenção Básica/Ministério da Saúde  

“I - Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das 

equipes”; A responsabilidade das UBS e das equipes foi substituída por responsabilidade da gestão 

majoritária. Portanto, o item I da Questão 11 está errado.  
“V - Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita”; A palavra adscrita foi 
substituída pela palavra adstrita na referida questão. Portanto, o item II da Questão 11 está 
errado.  
“VI - Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do território 
(salões comunitários, escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que comportem a ação 

planejada”; A questão não contempla Unidade básica de Saúde, e diz que somente nos outros 
locais a atenção à saúde é realizada. Portanto, o item III da Questão 11 está errado.  

Todos os itens da questão estão errados, e nenhuma alternativa contempla esta situação. Por esta 
razão a questão foi anulada na Divulgação Oficial de Gabaritos. 
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 15 da Prova Objetiva para o cargo de 

PSICÓLOGO. 

A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 
Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 
01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está 
em acordo com a Política Nacional de Atenção Básica. 

Veja: Política Nacional de Atenção Básica/Ministério da Saúde  

“Capitulo 3 Das Responsabilidades  
 
3.1. São Responsabilidades Comuns a todas as Esferas de Governo  

..........................................................................................................  
IV - Contribuir com o financiamento tripartite da atenção básica;  
.........................................................................................................  

 
3.2. Compete ao Ministério da Saúde:  
.........................................................................................................  
II - Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da atenção básica;  
.........................................................................................................  
 

3.3. Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal:  
.........................................................................................................  
V - Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no 
planejamento e divulgar os resultados obtidos;  
.........................................................................................................  
 
3.4. Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal:  

..........................................................................................................  
IV - Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de 
organização da atenção básica”;  
.........................................................................................................  
 
Portanto, a resposta correta é a alternativa B, conforme o gabarito Oficial. 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 22 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 

A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 

Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 
01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está 

corretamente fundamentada. 

a. O enunciado da questão não comprometeu o entendimento profissional do escrito abordado 
“Luto e Melancolia”.  

b. Veja os textos extraídos do escrito de Sigmund Freud “Luto e Melancolia”, referentes às 
afirmações da questão:   

“Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação 
de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer 
atividade, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima a ponto de encontrar expressão em 
auto recriminação e auto envilecimento, culminando numa expectativa delirante de punição”.   

“Isso sugeriria que a melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal retirada da 
consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda”.  

“No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego”. 



 
Seleção Pública 01/2015 

 

            4 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 25 da Prova Objetiva para o cargo de 
PSICÓLOGO. 

 
A Coordenação Geral do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de 

Campinas - Norte, neste ato representada pelo seu Superintendente, no uso de suas atribuições e 
nos termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 
01/2015, vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo 
identificado em epí grafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que, por erro material, 
a questão não apresenta alternativa correta. 

a. Veja: Id, Ego e Superego – Os Níveis de Personalidade (in site Psicoloucos)  

“A terceira parte da estrutura da personalidade definida por Freud, o superego, desenvolve-se 
desde o início da vida, quando a criança assimila as regras de comportamento ensinadas pelos pais 
ou responsáveis mediante o sistema de recompensas e punições. O comportamento inadequado 
sujeito à punição torna-se parte da consciência da criança, uma porção do superego”. 

Dessa forma a reposta deveria ser “terceiro, superego, superego”. 

Por esta razão, a questão de número 25 foi anulada para o cargo: PSICÓLOGO 
 

 
 

Holambra, 15 de julho de 2015. 
 
 

ELCIO FERREIRA TRENTIN 
SUPERINTENDENTE do CISMETRO 

Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte 
 


