
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado I

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados  em  face  de  gabaritos
preliminares/questões  relativos  ao  Concurso
Público nº 001/2017.

A  Comissão  de  Processo  Seletivo,  nomeada  pela  Portaria  nº  0062/2017,  representada  por  sua Presidente,  Sra.
Sandra Bitencourt Longen, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável pela
execução  do  processo  seletivo,  torna  públicas  as  deliberações  da  banca  examinadora  em  relação  aos
recursos/impugnações apresentados em face dos gabaritos preliminares/questões das provas aplicadas:

Cargo
Questã

o

Nº
Insc
riçã

o

Razões de deferimento/indeferimento

Enfermeiro

do ESF
08 675366

Importante registrar que o enunciado remete a alternativa falsa, e o gabari-
to aponta como D, senão vejamos:

A alternativa D está incorreta pois Luiz Bértoli Sênior a partir de 1925.

A alternativa A está correta pois o território do município já pertenceu an-
tes da emancipação a Blumenau, posteriormente quando da emancipação
em 1931 a Rio do Sul e posteriormente (em 1949) com a emancipação de
Taió a este, no entanto, a questão trata do território. Salete como município
não poderia pertencer a outro município pois se quer tinha está denomina-
ção antes da emancipação.

RECURSO INDEFERIDO, mantém-se inalterado o gabarito.

Enfermeiro

do ESF
22 675366

Tabela da eficácia dos métodos contraceptivos relacionados na questão, de
acordo com OMS (2007):

métodos DIU Pílula Antic. Diafragma Camisinha
Feminina

Eficácia

Enunciado solicita qual método contraceptivo é considerado pouco seguro,
das 4 alternativas apresentada, a camisinha Feminina tem a menor eficácia,
consequentemente é o menos seguro, devendo ter o gabarito mudado para
a alternativa que a corresponde.

O recurso do candidato, traz questões de interpretação, pois como já falado,



o enunciado solicita qual método não é seguro, tendo 4 alternativas, e só
uma pode ser considerada correta, o menos eficaz corresponde ao de me-
nor segurança.

BIBLIOGRAFIA:

OMS. Planejamento Familiar: Um manual global para Profissionais de saúde
e serviços de saúde.2007. disponivel em: http://apps.who.int/iris/bitstre-
am/10665/44028/6/9780978856304_por.pdf

DEFERIDO PARCIALMENTE O RECURSO alterando o gabarito de A para al-
ternativa C.

Enfermeiro

do ESF
26 678812

O enunciado é claro ai solicitar qual alternativa contem corretamente sinto-
ma de ITU NÃO COMPLICADA, e apenas a Disúria: dor ou sensação de quei-
mação à micção, esta correta, uma vez que:

- Polaciúria não é Hemácias na urina, como afirma a alternativa, e sim au-
mento da frequência urinária;
- Urgência miccional não é o Aumento da frequência urinária, e sim, carac-
teriza-se por um desejo súbito, abrupto, imperioso de urinar e difícil de ser 
inibido.
- Hematúria não é o aumento da quantidade de urina, e sim a presença de 
sangue na urina.
Desta forma a Disúria dor ou sensação de queimação à micção, é a única al-
ternativa CORRETA.
BIBLIOGRAFIA:
ANS, Infecção urinaria não-complicada na mulher: tratamento, 2011. Dis-
ponível em: http://diretrizes.amb.org.br/ans/infeccao_urinaria_nao-com-
plicada_na_mulher-tratamento.pdf

AMARAL,  W.N.;  ARAUJO FILHO,  J.R.;  BERQUO,  M.S.  Fisioterapia  no trata-
mento  da  urgência  miccional  feminina.  Revista  FEMINA,  v.  41,  nº  2,
Março/Abril  de  2013.  Disponivel  em:  http://files.bvs.br/upload/S/0100-
7254/2013/v41n2/a3802.pdf

RECURSO INDEFERIDO, mantém-se inalterado o gabarito.

Enfermeiro

do ESF
31 676416

O enunciado solicita qual princípio não é considerado um princípio organi-
zacional e de acordo com bibliografia do MS, a universalidade é considera-
do um princípio doutrinário, contando ainda com a equidade e a universali-
dade.

E a Regionalização, resolubilidade, descentralização e a participação dos ci-
dadãos são princípios que regem a organização do SUS.

http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n2/a3802.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n2/a3802.pdf
http://diretrizes.amb.org.br/ans/infeccao_urinaria_nao-complicada_na_mulher-tratamento.pdf
http://diretrizes.amb.org.br/ans/infeccao_urinaria_nao-complicada_na_mulher-tratamento.pdf


BIBLIOGRAFIA:

M.S. ABC da Saúde. 1990. Disponivel em: http://www.pbh.gov.br/smsa/bi-
bliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf ou
http://143.107.240.85/site/wp-content/uploads/JABC.pdf

RECURSO INDEFERIDO, mantém-se inalterado o gabarito.

Cirurgião

Dentista
34 685855

A argumentação do candidato está correta, pois de acordo com a referência
apresentada pelo mesmo:

O  canal  dentinário  constitui-se  de  tecido  conjuntivo  mucoso;  é  rico  em
odontoblastos; e é revestido por dentina. Já o canal cementário constitui-se
de tecido conjuntivo maduro; não possui odontoblastos; e é revestido por
cemento.

As informações do  item II  foram invertidas propositalmente para que o
mesmo ficasse incorreto.

Ocorreu uma falha durante o processo de digitação do Gabarito Preliminar,
que  apresentou  a  alternativa  “B”  como  resposta,  o  Gabarito  Definitivo
deverá apresentar a opção “C”.

RECURSO DEFERIDO – Gabarito alterado de “B” para “C”, nada mais.

Fonte: GOMES FILHO, J. E., CINTRA, L. T. A., BERNABÉ, P. F. E., OTOBONI FI-
LHO, J. A., NERY, M. J., DEZAN JUNIOR, E. Manual de Endodontia Pré-Clínica.
Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2012, p 4.

Sandra Bitencourt Longen
Presidente da Comissão do Concurso
Decreto/Portaria nº 062/2017

http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf
http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf

