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ATO 010/2018 

 DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

E GABARITO PRELIMINAR  

EDITAL Nº 001/2017 DE CONCURSO PÚBLICO 

 
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, através da Comissão Municipal de Concurso Público da Secretaria de 
Saúde, conjuntamente com o Instituto o Barriga Verde, de acordo com a legislação pertinente e as 
normas estabelecidas no edital e seus anexos. TORNA PÚBLICO o que segue: 

 
1. CARGOS DE ENSINO MÉDIO 
 

1.1 Conhecimentos Básicos 
 

1.1.1 Língua Portuguesa 
 

Questão 02 
Candidatos: 818706 / 829678 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que a opção colocada como falsa é verdadeira e que trouxe dificuldade 
de interpretação. 
Decisão da Banca: Não cabe anulação da questão, pois de fato o Novo Acordo Ortográfico retirou os acentos das 
paroxítonas com ditongos abertos em ei ou oi. Porém, como pode haver exceções, a palavra “Méier” continua a 
ser acentuada. 
Ditongos abertos 
Os ditongos 'éi', 'ói' e 'éu' só continuam acentuados no final da palavra 
boia; paranoico; heroico; plateia; ideia; tipoia 
Mas céu, dói, chapéu, anéis, lençóis não mudam 
Atenção:  
O acento será mantido em destróier e Méier, conforme a regra que manda acentuar os paroxítonos terminados 
em 'r'. 
Referência Bibliográfica 
Disponível em:  
https://educacao.uol.com.br/portugues/reforma-ortografica/2009/02/02/ult7238u32.jhtm 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 04 
Candidatos: 850589 / 847636 
Alegações: Os candidatos alegam em síntese que a questão possui duas alternativas corretas.   
Decisão da Banca: não cabe anulação da questão, pois no caso de ateu e agnóstico também são vistos como 
sinônimos. Não são sinônimos perfeitos, visto que na Língua Portuguesa dificilmente uma palavra será 
substituída sem mudança alguma, mas há uma relação de semelhança. 
Sinônimo de ateu 
4 sinônimos de ateu para 2 sentidos da palavra ateu: 
1 descrente, incrédulo, ateísta. 
2 ímpio. 
A palavra ateu aparece também nas seguintes entradas: 
herege, herético, agnóstico, descrido, irreligioso 
Referência Bibliográfica 
Disponível em: https://www.sinonimos.com.br/ateu/ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

https://educacao.uol.com.br/portugues/reforma-ortografica/2009/02/02/ult7238u32.jhtm
https://www.sinonimos.com.br/descrente/
https://www.sinonimos.com.br/incredulo/
https://www.sinonimos.com.br/ateista/
https://www.sinonimos.com.br/impio/
https://www.sinonimos.com.br/herege/
https://www.sinonimos.com.br/heretico/
https://www.sinonimos.com.br/agnostico/
https://www.sinonimos.com.br/descrido/
https://www.sinonimos.com.br/irreligioso/
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Questão 05 
Candidatos: 847636 
Alegações: O candidato alega em síntese que não há opção correta para assinalar.  
Decisão da Banca: Não cabe anulação, a questão era oração subordinada substantiva subjetiva e tinha essa opção 
para marcar. A primeira oração dita no enunciado refere-se àquela subordinada e não como principal. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
1.2 Conhecimentos Específicos 

1.2.1 Temas de Saúde Pública – Legislação e Sistema Único de Saúde – SUS 

Questão 16 
Candidatos: 847636 
Alegações: Alega o candidato que a questão deve ser anulada, pois o responsável pela definição e coordenação 
do Sistema de Vigilância Epidemiológica seria a Secretaria de Vigilância da Saúde. 
 Decisão da Banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise não comporta nenhuma 
alternativa correta, motivo pela qual deveria ser decretada a sua anulação. Isso porque a questão foi formulada 
tendo por base a Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990), que determina em seu artigo 
16, inciso III, alínea “c”, que é de competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde, entre outras 
atividades, definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica – o que torna a alternativa D da questão 
16 correta, não havendo motivos hábeis a fundamentar a sua anulação 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 21 
Candidatos: 847636 
Alegações: Alega o candidato, em síntese, que a questão comporta duas alternativas corretas (letras A e C). 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise comportaria duas 
alternativas corretas, a saber, as assertivas A e C. A questão foi formulada tendo por base o Estatuto do Idoso (Lei 
n. 10.741, de 1º de outubro de 2003), mais precisamente no seu artigo 15, parágrafo 1º, inciso IV. Sendo assim, 
de acordo com o texto legal, a alternativa A de fato está correta já que o atendimento de saúde domiciliar do 
idoso contempla idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos. Já a 
alternativa C está incorreta, pois de acordo com o texto legal mencionado acima, o atendimento de saúde 
domiciliar do idoso, incluindo a internação, deve obediência a dois requisitos: necessidade do idoso e 
impossibilidade de locomoção. Diante destes fatos, a questão está correta e não há que se falar em duas 
alternativas corretas ou ainda em sua anulação. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

1.2.2 Especificidades do Cargo – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Questão 35 
Candidatos: 863971 / 864205 / 840327 / 828077 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que a alternativa apresentada como correta não atende ao que solicita 
a questão.     
Decisão da Banca: Revendo a questão verifica-se que de fato assiste razão aos candidatos. A alternativa contém 
um erro em sua formulação. Ao solicitar quais das questões não possui amparo no Código de Ética e no Decreto 
que a lei faz menção, é que o erro fica evidenciado, tendo em vista que para que a questão estivesse corretamente 
formulada dever-se-ia excluir a palavra “não”, desta forma, defere-se pedido e anula-se a questão. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
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Questão 36 
Candidatos: 863971  
Alegações: Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que o enunciado induz ao erro. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato, A questão trata apenas de exposição ocupacional portanto a 
resposta está correta. 
Esta questão foi baseada no item 1 e 13 do conteúdo programático 
1. Normas de radioproteção. 
13. Legislação radiológica e segurança no trabalho. Legislação e Ética profissional.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 39 
Candidatos: 828077 
Alegações: Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que há duplicidade de respostas e que 
deveria ter uma figura para embasamento. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois a questão trata apenas 
do plano médio sagital e não da angulação do raio, portanto a resposta está correta. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2. CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 
 

2.1. Conhecimentos Básicos 
 

2.1.1. Língua Portuguesa 
 

Questão 01 
Candidatos: 841966 / 850232 / 852250 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que a questão erroneamente considerou como resposta rimas alternadas 
ou cruzadas, pois ou não haveria uma resposta unívoca, ou mistas ou misturadas. Também houve quem 
considerasse a questão fora do conteúdo do edital.   
Decisão da Banca: Indefere-se os pedidos, primeiramente por não estar fora do edital, pois é considerado como 
tópico do concurso estrutura dos poemas, e as tipologias das rimas fazem parte deste escopo. Além do mais, o que 
vale para efeito de valoração e classificação das rimas é sua posição no final dos versos. E quanto a isso se trata 
claramente de rimas alternadas ou cruzadas.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 02 
Candidatos: 858962 
Alegação: Candidato alega em síntese que a palavra “constantemente” é formada por composição por justaposição 
(constante + mente), ao invés de derivação por sufixação.  
Decisão da Banca: Indefere-se o pedido, pois o “mente” no caso é claramente um sufixo. Aliás, caso fosse a união 
de duas palavras ficaria sem sentido.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 03 
Candidatos: 863674 / 849651 / 821172 / 867097 / 851189 / 821278 / 841966 / 829824 / 827345 / 853845/ 826917 
/ 843272 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que grau do adjetivo estava fora da alçada do edital. Além do mais a 
ausência da palavra superlativo inviabilizaria uma resposta certa. 
Decisão da Banca: Indefere-se os pedidos, pois primeiramente o tópico grau do adjetivo faz parte de classificação e 
flexão do adjetivo. Além do mais, a ausência da palavra superlativo não impede que se vislumbre a resposta por 
similaridade.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 04 
Candidatos: 843448 
Alegações: A candidata alega que ao procurar em dois dicionários não encontrou a sinonímia entre “descampado” 
e “ermo”.  
Decisão da Banca: Indefere-se o pedido, visto que as duas palavras em questão têm natureza sinonímia. 
“Descampado” e “ermo” referem-se a lugares desabitados, esvaziados de pessoas.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 05 
Candidatos: 851075 / 869787  
Alegações: Os candidatos alegam em síntese que sem a vírgula a frase está incorreta e a oração não pode ser 
explicativa. 
Decisão da Banca: Indefere-se o pedido, pois a omissão da vírgula não altera o valor da questão, visto que o seu uso 
não é obrigatório. Portanto, trata-se nitidamente, com ou sem a vírgula, de uma oração do tipo explicativa.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

2.1.2. Gerais e Atualidades 
 

Questão 06 
Candidatos: 827550 / 814744 / 827345/ 834340/ 840458/ 841966/ 845171/ 857522 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, ora alegando que o conteúdo não está 
previsto no edital; ora alegando que o assunto da questão aconteceu após publicação do edital; ora alegando que 
possui duas alternativas a ser assinalada; ora alegando que não há alternativa a ser assinalada. 
Decisão da Banca: Indefere-se pedidos que buscam nulidade da questão, no que se refere à ATUALIDADE, 
alegando que o fato ocorreu depois de aberto o edital. O assunto está conforme o edital, e ainda, está previsto 
no escopo “cinema”.  Quanto a alegação do fato ter ocorrido após a publicação do edital, não se aplica, restando 
claro que o conteúdo “atualidades” está bem definido, e não pode ser enclausurado num período de tempo tão 
restrito, como pretendem os candidatos. A utilização deste limitador temporal não pode ser confundida com a 
anterioridade da legislação, pois esta sim, interfere se alterada depois de aberto o edital, e implica em alterações 
de datas de provas e uma cadeia de outros procedimentos administrativos. Por esta razão, “atualidades” não se 
confunde com legislação, para efeitos destes recursos, não havendo nenhuma possibilidade de analogia para o 
caso em estudo. Quanto as alegações de haver mais de uma alternativa correta ou nenhuma a ser assinalada, o 
enunciado da questão é claro no sentido de questionar sobre as indicações para o Oscar e não quem foram os 
vencedores ou quantos prêmios receberam. Relacionado à grafia do personagem/ator citado, deve-se levar em 
conta as correntes de tradução, e mesmo que fosse um mero erro formal, ainda assim, vencível e sanável em 
nome próprio, não gerando qualquer dupla interpretação sobre a pessoa citada, tampouco impedindo que o 
candidato aponte a alternativa correta para a questão. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 07 
Candidatos: 809634 / 810265 / 810519/ 810527/ 810632/ 811332/ 811674/ 812270/ 812293/ 812467/ 812568/ 
814232/ 814531/ 814575/ 814876/ 815266/ 815742/ 816856/ 818155/ 820862/ 821278/ 821278/ 822555/ 
823017/ 823835/ 823857/ 825095/ 826917/ 827345/ 827550/ 829069/ 829824/ 833327/ 833428/ 834340/ 
834956/ 835389/ 836344/ 836973/ 838345/ 838984/ 839561/ 839593/ 840833/ 841647/ 841966/ 842056/ 
843497/ 845920/ 847895/ 848874/ 848929/ 849051/ 849474/ 849939/ 851189/ 853069/ 854754/ 855033/ 
856664/ 856791/ 856813/ 856848/ 857008/ 857230/ 858166/ 858434/ 860463/ 861823/ 862072/ 862980/ 
862996/ 863214/ 863368/ 863461/ 863674/ 864214/ 864762/ 865010/ 865060/ 866303/ 867218/ 867390/ 
867564/ 868013/ 868643/869468/ 870398/    
 Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que não há alternativa a ser 
assinalada, pois a obra considerada como correta não é de 2017 e sim do prêmio de 2014. 
Decisão da Banca: Assiste razão aos candidatos, houve equívoco na elaboração da alternativa da questão, 
tornando-a sem resposta, devendo ser anulada a questão. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
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Questão 08 
Candidatos: 849051/ 857008/ 854754/ 829825 
Alegações: Em síntese candidatos questionam a terminologia utilizada, julgando-a inadequada  e que induz a erro; 
alegam que a notícia  foi veiculada em diversos sites apenas em fevereiro, não havendo publicações referentes a 
esta temática anteriormente. Ou que o médico foi surpreendido e notificado com uma correspondência no mês 
de fevereiro e não setembro como diz o enunciado. 
Decisão da Banca: Indefere-se os pedidos de nulidade, quando a alegação é de que o fato narrado ocorreu depois 
do edital aberto. A mera alegação do fato ter ocorrido após a publicação do edital, não se aplica para nulidade, 
restando claro que o conteúdo “atualidades” está bem definido, e não pode ser enclausurado num período de 
tempo tão restrito, como pretendem os candidatos. A utilização deste limitador temporal não pode ser 
confundida com a anterioridade da legislação, pois esta sim, interfere, se alterada depois de aberto o edital, e 
implica em mudanças de datas de provas e uma cadeia de outros procedimentos administrativos. Por esta razão, 
“atualidades” não se confunde com legislação, para efeitos destes recursos, não havendo nenhuma possibilidade 
de analogia para o caso em estudo. As alegações acerca da terminologia utilizada, em nada tem haver ao 
questionamento do enunciado uma vez que a questão não é de cunho científico e sim sobre atualidades, o que 
não afeta a escolha da alternativa correta da questão. Sobre a data em que o médico foi notificado, a questão foi 
elaborada com base na seguinte fonte: 
Em setembro do ano passado, o médico Elisaldo Carlini foi surpreendido por uma correspondência: ele era alvo de um 
inquérito que investigava se havia feito apologia ao crime - sem especificar qual - e que estava sendo intimado a depor para 
prestar esclarecimentos. Por Rafael Barifouse, BBC 
23/02/2018 17h32  Atualizado 23/02/2018 18h20  https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/e-uma-ofensa-
a-ciencia-diz-psiquiatra-especialista-em-drogas-intimado-a-depor-por-apologia-ao-crime.ghtml 
Inclusive consta no site a imagem da correspondência por ele recebida, datada de setembro de 2017. 

 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/e-uma-ofensa-a-ciencia-diz-psiquiatra-especialista-em-drogas-intimado-a-depor-por-apologia-ao-crime.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/e-uma-ofensa-a-ciencia-diz-psiquiatra-especialista-em-drogas-intimado-a-depor-por-apologia-ao-crime.ghtml
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Questão 09 
Candidatos: 862980/  862996/ 862947/ 857522/ 864214/ 828749 
 Alegações: Em síntese os candidatos ora solicitam anulação da questão alegando possuir duas alternativas 
corretas ou por não haver resposta correta;  ora solicitam troca de gabarito para a alternativa “D”. 
Decisão da Banca: Indefere-se os pedidos, conforme citado no enunciado da questão, a fonte utilizada para 
elaboração da questão, é a mais fidedigna aos fatos, tendo em vista que foi do próprio site do Ministério Público 
Federal (http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso) Fonte citada no próprio 
enunciado da questão. A alternativa “C” está incorreta, pois o correto, conforme a fonte citada é:  
Fernando Baiano e João Vacari Neto atuavam no esquema criminoso como operadores financeiros, em nome de 
integrantes do PMDB e do PT.  
A alternativa D está correta, segundo a fonte citada:  
Diretoria Internacional (da estatal conforme enunciado da questão), era ocupada por Nestor Cerveró entre 2003 
e 2008, de indicação do PMDB., o que também pode ser confirmado em várias outras fontes. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 10 
Candidatos: 849051/ 841966/ 867390/ 857008/ 815742 
Alegações e Decisão da Banca: Candidatos alegam má formulação do enunciado, sugerindo dupla interpretação 
se o passaporte é falso ou falsificado e outras tentativas de entendimento diverso na mesma linha, divagando 
sobre as várias linhas de investigação do caso. Outros tentam nulidade, alegando que o pai e o filho não tinham 
muita importância, tampouco concomitância de poder, o que é absolutamente irrelevante para a resposta 
correta. Desprovidos de razão os recursantes, que também pretendem limitar uma questão de atualidades, 
dentro do período de inscrição do certame o que não tem razão de ser pois o assunto abordado na questão é 
assunto de atualidade, completamente previsto no edital. A mera alegação do fato ter ocorrido após a publicação 
do edital, não se aplica para nulidade, restando claro que o conteúdo “atualidades” está bem definido, e não pode 
ser enclausurado num período de tempo tão restrito, como pretendem os candidatos. A utilização deste limitador 
temporal não pode ser confundida com a anterioridade da legislação, pois esta sim, interfere, se alterada depois 
de aberto o edital, e implica em mudanças de datas de provas e uma cadeia de outros procedimentos 
administrativos. Por esta razão, “atualidades” não se confunde com legislação, para efeitos destes recursos, não 
havendo nenhuma possibilidade de analogia para o caso em estudo. Cumpriu-se plenamente o assunto do edital. 
FICAM INDEFERIDOS OS RECURSOS E MANTIDA A QUESTAO COMO ANUNCIADA PRELIMINAMENTE, com base 
principal link que deu origem e mantem a questão em curso.  https://g1.globo.com/mundo/noticia/o-que-se-
sabe-e-o-que-falta-saber-sobre-o-misterioso-passaporte-brasileiro-de-kim-jong-un.ghtml 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2. Conhecimentos Específicos 

2.2.1. Temas de Saúde Pública – Legislação e Sistema Único de Saúde – SUS 

Questão 11 
Candidatos:863674 / 851644 / 849051 / 848874 / 825933 / 863622 / 827550 / 851565 / 841966 / 866327 / 
866672 / 834340 / 856664 / 823214 / 838984 / 843497 / 827088 / 825095 / 858564 / 814232 / 844527 / 
842589 / 815742 / 827259 / 864214 / 813871 
Alegações: Os candidatos apresentam  recurso alegando, em síntese, que a alternativa C estaria correta 
levando em consideração o Princípio da Descentralização dos serviços e ações da Saúde. Ou alegando que a 
questão possui mais de uma alternativa correta. Apresentando suas fundamentações. 
Decisão da Banca: Não assiste razão aos recorrentes, questão e gabarito estão corretos. A alternativa C da 
questão em análise está de fato incorreta, pelo que a questão deve ser mantida diante das considerações 
que seguem. As características de uma Rede de Atenção Básica estão presentes no Anexo da Portaria GM/MS 
n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Sendo assim, uma Rede de Atenção à Saúde “caracteriza-se pela 
formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na atenção 
primária (alternativa A), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população (e não 
descentralização, daí porque a alternativa C de fato está incorreta), pela responsabilização na atenção 
primária contínua e integral (alternativa B) e cuidado multiprofissional (alternativa D). Não confunde-se as 

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso
https://g1.globo.com/mundo/noticia/o-que-se-sabe-e-o-que-falta-saber-sobre-o-misterioso-passaporte-brasileiro-de-kim-jong-un.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/o-que-se-sabe-e-o-que-falta-saber-sobre-o-misterioso-passaporte-brasileiro-de-kim-jong-un.ghtml
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características básicas de uma Rede de Atenção à Saúde com a descentralização das ações e serviços públicos 
da Saúde que é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (Constituição Federal, artigo 198). Com base 
nestes fundamentos, a questão 11 está correta motivo pela qual deve ser mantida. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 12 
Candidatos:864024 / 839921 / 824481 / 865782 / 843338 / 822195 / 863583 / 827259 / 840456 / 835583 / 
865902 
Alegações: Candidatos apresentam recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que esta 
comportaria duas alternativas corretas (letras A e C ou letras A e D) e que o conteúdo da alternativa A estaria 
incompleto. 
Decisão da Banca: Não assiste razão aos recorrentes ao alegar que a questão em análise comportaria duas 
alternativas corretas já que, conforme noticiado pelo gabarito preliminar, somente a alternativa A de fato 
está correta. Salientasse que a questão foi elaborada tendo por base diversos artigos da Lei Orgânica da 
Saúde (Lei n. 8.080/90). Sendo assim, a alternativa A foi elaborada tendo por base o artigo 3º da referida lei, 
seu conteúdo vai de encontro com o disposto no texto legal e o fato de a alternativa não ser a cópia fiel e 
literal do artigo de lei não é motivo hábil para tornar a assertiva incorreta e, conseqüentemente, anular a 
questão. 
 

A alternativa B está incorreta, pois contraria o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei n. 8.080/1990, ou 
seja, o “dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade” no que diz 
respeito ao acesso à Saúde. A alternativa C também está incorreta, pois, a teor do caput do artigo 2º da Lei n. 
8.080/1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano e um dever do Estado, e não uma mera 
faculdade em que pode decidir se quer ou não agir para a promoção e proteção da Saúde. Neste sentido, não 
há margem para liberalidade por parte do Estado quanto ao seu papel nas ações e serviços de Saúde, pois 
possui o dever de agir seja de forma preventiva ou para remediar determinadas situações. 
 

A alternativa D também está incorreta, pois o dever do Estado de garantir a saúde não consiste apenas 
(simplesmente) no fornecimento de medicamentos e assistência médica. De acordo com o parágrafo 1º do 
artigo 2º da Lei n. 8.080/1990, o “dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação”. 
 
Diante de todo o exposto, somente a alternativa A da questão em análise está correta não havendo que se 
falar em duas alternativas corretas, ou ainda, em anulação da questão. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 15 
Candidatos:820862 / 810632 
Alegações: Alegam os candidatos, em síntese, que a questão deve ser anulada diante do fato de que a 
alternativa A estaria incompleta não fazendo menção à “qualificação da estratégia da saúde da família”. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece ser anulada, 
pois o fato de a alternativa A não fazer menção à “qualificação da estratégia da saúde da família”, conforme 
restou descrito no Plano Nacional de Atenção Básica, não torna a assertiva incorreta. Salientasse que a 
questão foi elaborada tendo por base o artigo 4º da Portaria n. 2436 do Ministério da Saúde, que assim 
dispõe: “A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica” – o que torna a assertiva A, e conseqüentemente, a questão 15, correta não subsistindo motivação 
relevante para a sua anulação. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 



 
Estado de Santa Catarina 
Município de ITAJAÍ 
Edital n.º 001/2017 de CONCURSO PÚBLICO 

 

Concurso 001/2017 - Prefeitura Municipal de Itajaí         Ato 010/18                       Página  8 de 29 

 

Questão 16 
Candidatos:866672 / 848246 / 848929 / 828749 
Alegações: Alegam os candidatos, em síntese, que não há alternativa correta na questão em análise; ou ainda 
que a questão comportaria mais de uma alternativa correta (letras A, B e C). 
Decisão da Banca: Sem razão o candidato ao alegar que a questão merece ser anulada. Salientasse que a 
questão foi elaborada tendo por fundamento o artigo 19 – I da Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/1990). 
Sendo assim, a alternativa A está incorreta, pois o Sistema Único de Saúde contempla tanto o atendimento 
quanto a internação domiciliar (caput do artigo 19-I). A alternativa B também está incorreta porque o 
atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 
indicação do paciente ou se sua família (parágrafo 3º do artigo 19-I). 
Conforme bem restou divulgado pelo gabarito preliminar, a alternativa C de fato está correta, pois está de 
acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 19-I, ou seja, “o atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora”. E por fim, a alternativa D, também está incorreta, pois em desacordo com o parágrafo 1º do 
artigo 19-I, vejamos: “Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, 
principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio”. Neste sentido, o 
atendimento médico domiciliar não estará restrito apenas a atividades de enfermagem e fisioterapia. 
 
Diante de todo o exposto a questão em análise está correta, não se fazendo presente motivos hábeis para 
fundamentar a sua anulação. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 17 
Candidatos:846639 / 854657 
Alegações: Os candidatos apresentaram recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que esta 
deve ser anulada porque o item III foi considerado correto pelo gabarito preliminar, enquanto que na verdade 
estaria incorreto; e que o item II estaria incorreto diante do disposto no artigo 10 da Lei n. 8.080/1990). 
Decisão da Banca: Não merece prosperar a alegação do candidato de que a questão merece ser anulada. Em 
um primeiro momento necessário se faz esclarecer que o gabarito preliminar divulgou como resposta correta 
a alternativa D (somente os itens I e II estão corretos), ou seja, o item III da questão em análise não foi 
considerado correto pelo gabarito preliminar. 
Sendo assim, a questão em análise foi elaborada tendo por base alguns artigos da Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080/1990). O item I está correto, pois de acordo com o disposto no caput do artigo 9º. O item II também 
está correto, pois está de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 10, vejamos: “No nível municipal, 
o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, 
técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”. O item III está incorreto, pois no 
âmbito da União a direção do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde (inciso I do artigo 9º), e não pelo chefe 
do Poder Executivo Federal. Por fim, tem-se que o item IV também está incorreto, pois conforme menciona a 
primeira parte do parágrafo 1º do artigo 10, “aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o 
princípio da direção única”. Após a revisão da questão, com as devidas considerações discorridas nas linhas 
acima, não subsistem razões que fundamentem a anulação da questão. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 18 
Candidatos:809634 / 867097 
Alegações: Os candidatos apresentam recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que 
enunciado da questão solicita a qual setor pertence o sistema disponibilizado pela ANVISA para o registro de 
notificações, porém não há especificação de qual sistema, tipo de notificação ou a quem estará disponível; e 
que a ANVISA disponibiliza sistema onde são registradas notificações tanto da vigilância sanitária quanto da 
vigilância epidemiológica, como não foi específica quanto ao tipo de notificação a questão comportaria duas 
repostas corretas (letras A e B). 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato ao alegar que a questão comportaria duas alternativas 
corretas ou ainda que mereça ser anulada. Isso porque, em consideração ao disposto na Portaria n. 
1660/2009 do Ministério da Saúde, o sistema na qual serão registradas as notificações que dizem respeito à 
Vigilância Sanitária será disponibilizado pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (artigo 3º) – a 
questão não fez qualquer menção a qualquer sistema em específico que em tese poderia ser utilizado. 
Salientasse que a disponibilização do sistema de notificação epidemiológica é de competência da FUNASA - 
Fundação Nacional de Saúde. Sendo assim a questão em análise está correta não subsistindo motivos para a 
sua anulação. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 19 
Candidatos 857522 
Alegações: O candidato apresentou recurso contra a questão em análise requerendo a sua anulação. Diz que 
se o enunciado estivesse pedido: “Cite um dos elementos (constitutivos de uma RAS), a alternativa estaria 
correta”. 
Decisão da Banca: Não prospera a alegação de que a questão em análise deve ser anulada, pois em tese 
deveria ter feito menção à apenas um dos elementos constitutivos de uma Rede de Atenção à Saúde. É 
preciso destacar dois pontos: a questão é de uma prova de nível superior e por esse motivo deve ser bem 
elaborada, distanciando-se significativamente das provas de nível fundamental e médio tendo em vista o 
grau de escolaridade exigido dos candidatos. O segundo detalhe que se sobressai aos olhos é que não foram 
apontados quaisquer erros ou vícios que por ventura pudessem fundamentar a anulação de questão. 
 
A questão foi elaborada com base no anexo da Portaria do Ministério da Saúde n. 4279 e, de fato, são 
elementos constitutivos de uma Rede de Atenção à Saúde “população/região de saúde definidas, estrutura 
operacional e por um sistema lógico de funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde”. Em 
revisão à questão, que seguiu o disposto no documento legal mencionado, somente a alternativa D está 
correta. Diante do exposto, não há que se falar em anulação da questão. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 21 
Candidatos:839488 / 857522 / 842589 
Alegações: Os candidatos apresentam recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que a 
alternativa dada como correta, não especificou o objeto que se considerava como "menor densidade"; que o 
centro coordenador de uma Rede de Atenção à Saúde é a Unidade Básica de Saúde e atenção domiciliar, 
existindo diferentes densidades tecnológicas como ponto de atenção; e que as Redes de Atenção à Saúde 
utilizam tecnologias de cuidado complexas, e não de menor densidade conforme foi considerado pela questão. 
Decisão da Banca: Não merece prosperar a alegação de que a questão em análise deve ser anulada. Isso porque, 
de acordo com o anexo da Portaria n. 4279 do Ministério da Saúde, as Redes de Atenção a Saúde são 
estruturadas em níveis: “Fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos 
entes de governança da RAS, estruturam- se por meio de arranjos produtivos conformados segundo as 
densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade (APS), ao de densidade tecnológica 
intermediária, (atenção secundária à saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à saúde). 
Sendo assim, a atenção primária à saúde corresponde ao nível de menor densidade conforme divulgado pela 
alternativa C do gabarito preliminar. Diante do exposto, a questão está correta e deve ser mantida. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 23 
Candidatos:854657 / 843338 
Alegações: Os candidatos apresentam recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que as 
entidades com fins lucrativos poderão receber recursos públicos para auxílios ou subvenções. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato ao alegar que a questão merece ser anulada, eis que 
ausentes quaisquer vícios ou erros suscetíveis de anulação da questão que foi formulada com base no artigo 
199 da Constituição Federal. A alternativa A está incorreta, pois a Saúde é sim livre à iniciativa privada (caput 
do artigo 199). A alternativa B está incorreta, pois o parágrafo 2º do artigo 199 veda “a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos”. A alternativa C de 
igual forma está incorreta, pois levando em consideração o parágrafo 3º do artigo 199, a regra é a vedação da 
“participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País”. Por fim, 
a alternativa D também está incorreta, pois de acordo com o parágrafo 1º do já mencionado artigo, “as 
instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde”. 
Diante destas considerações, observa-se que a questão está correta não subsistindo fundamentos para a sua 
anulação. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 25 
Candidatos:848874 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão em análise alegando, única e exclusivamente, que 
a alternativa D estaria correta. 
Decisão da Banca: Causa estranheza a alegação do candidato ao mencionar que a alternativa D da questão 25 
está correta, pois foi justamente a alternativa que foi divulgada pelo gabarito preliminar como sendo a 
correta. Diante da ausência de qualquer vício ou erro hábil a decretar a anulação da questão em análise, esta 
deve ser mantida. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

Questão 26 
Candidatos:853069 / 844527 / 847649 / 848874 / 812293 / 851075 / 865782 
Alegações: Os candidatos apresentam recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que o item 
III também estaria correto, pois os familiares do idoso podem proceder à opção do seu tratamento de saúde 
quando não houver tempo hábil de contatar o seu curador. 
Decisão da Banca: Não há que se falar em anulação da questão em análise e, em que pese a argumentação 
apresentada, o item III de fato está incorreto. Em um primeiro momento porque o candidato deve resolver a 
questão somente com os fatos que foram apresentados pela banca, abstendo-se de situações hipotéticas – a 
questão não fez qualquer menção à situação “quando não houver tempo hábil de contatar o curador do 
idoso”. Em um segundo momento a assertiva do item III está incorreta porque quando o idoso for interditado 
a opção do seu tratamento de saúde deve partir do seu curador, e não dos familiares, conforme o disposto 
no artigo 17, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 29 
Candidatos:849474 / 823214 / 814002 / 843497 / 848929 / 847649 / 842589 / 822555 / 824702 / 861054 / 
856791 / 845920 / 851644 / 849051 / 825933 / 863622 / 825259 / 826678 
Alegações: Os candidatos apresentam recursos contra a questão em análise alegando, em síntese, que esta 
comporta duas alternativas corretas (letras C e D), que de acordo com os artigos 7º, 8º e 9º da Portaria 
2671/2013 os Municípios e os Estados também teriam a mesma competência; e que o conteúdo presente na 
questão não foi devidamente previsto no conteúdo programático do edital de abertura do presente certame. 
Decisão da Banca: Em um primeiro momento há de se esclarecer que o enunciado foi devidamente previsto no 
edital deste certame. Ou seja: A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, tendo a questão sido 
elaborada com base a Portaria n. 2761, de 19 de novembro de 2013 – a Política Nacional de Educação Popular 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. A questão ainda teve por objeto o artigo 7º do mencionado texto legal 
que, conforme noticiado pela alternativa D, a implementação de ações da Política Nacional de Educação 
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Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, incorporando-as ao Plano Nacional de Saúde, é de 
competência do Ministério da Saúde (MS) e não dos Municípios e Estados. Quando confrontamos o texto da 
Lei Orgânica da Saúde (8080/90) resta claro e cristalino que esta Lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de Direito Público ou Privado. Daí, surgiu a interpretação equivocada, de que a 
alternativa “C”, também, estaria correta. Na hierarquia das Leis, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a 
Lei Orgânica se sobrepõe à Lei Ordinária, caso existisse texto dissonantes, mas isso não ocorre. No confronto 
dos textos se depreende com absoluta clareza que a responsabilidade neste caso é do Ministério da Saúde, 
“podendo ser executado solidariamente, conjuntamente, permanente ou temporário com outros órgãos”. É 
claro que os parceiros do MS responderão solidariamente quando atuarem em conjunto, mas jamais poderão 
atuar isoladamente sem a presença do MS, que é a parte intrínseca e direta. Não há respostas ambíguas, 
tampouco outra alternativa para a questão, a não ser a resposta “D”, como já feito preliminarmente. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

2.2.2. Especificidades do Cargo 

 

CIRURGIÃO DENTISTA – CLÍNICO GERAL 
 

Questão 31 
Candidato: 843497 
Alegações: Em síntese candidato solicita anulação da questão alegando que a alternativa “C” também se tornou 
correta alegando que fórmula incompleta no caderno de provas induziu a erro. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão à candidata, os cadernos estavam impressos com as fórmulas completas, 
tal qual divulgado, sendo lógico que sendo a prova em preto e branco, não apareceria a cor vermelha. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 33 
Candidatos: 849474 / 838984 
Alegações: O primeiro candidato solicita alteração do gabarito de B para C, alegando haver erro de 
terminologias. O segundo alega que a questão tem como fonte artigo citado na Wikipédia e a questão não 
pode ser considerada. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão aos candidatos, segundo Vitor Gomes Pinto renomado doutor em Saúde 
Pública em seu livro Saúde Bucal Coletiva, capitulo de Promoção de saúde e a prevenção de Doenças bucais 
diz que a prevenção das doenças bucais tem sido equacionada em três níveis (Leske 1993): prevenção primaria- 
relacionada à iniciação da doença; prevenção secundaria – quando se trata de impedir a progressão e 
recorrência da doença e prevenção terciária – no momento em que se procura evitar a perda da função. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 34 
Candidatos: 850207 / 847895 / 811978 
Alegações: Em síntese candidatos solicitam anulação da questão alegando não possuir alternativa correta, 
apresentando suas fundamentações. 
Decisão da Banca: Não assiste razão aos candidatos, o gabarito está correto, pois segundo a citação no Atlas de 
Estomatologia de autoria de Dulce Helena Cabelho Passarelli,  amplamente aceito na classe odontológica a 
definição de placa é: “ligeira elevação do tecido epitelial de tonalidade esbranquiçada variável que não é 
removida à raspagem com manobras clínicas. Sua aderência está relacionada ao crescimento e/ou às 
alterações das camadas de queratina ou de desarranjo da camada basal. Pode apresentar-se lisa, rugosa, 
áspera ou até coriácea, dependendo de sua extensão e cronicidade” 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 35 
Candidatos: 834340 
Alegações:  Em síntese candidato solicita troca de gabarito para letra D, alegando ser esta a alternativa correta 
a ser assinalada, apresentando suas razões.       
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato, pois segundo o livro de fundamentos de odontologia dos 
renomados autores Antonio Carlos Guedes Pinto, Marcelo Bonecker e Celia Regina M D Rodrigues na técnica 
de aplicação de cimentos ionoméricos  como selantes oclusais preconiza “a aplicação do material com espátula 
de inserção e adaptação pela realização de pressão digital. observa-se ainda que a alternativa D (considerada 
correta pelo candidato) considera a afirmativa IV correta e a mesma é uma afirmativa incorreta.  Na técnica do 
selante com material resinoso é indicado para o selamento de lesões de cárie em molares decíduos ou 
permanentes que apresentam lesões de cárie no esmalte ou na metade interna de dentina. O correto seria 
externa” 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 36 
Candidatos: 829069 
Alegações: Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando não haver nenhuma alternativa que 
aponte completamente o conceito solicitado.      
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, de acordo com citação no renomado livro Cirurgia Oral 
Maxilofacil Contemporânea de James R Hupp, Edward Ellis III e Myron R Tucker “Se a incisão sulcular possui 
uma incisão relaxante vertical, é um retalho de três ângulos (retalho triangular), com ângulos na extremidade 
posterior da incisão em envelope, no aspecto inferior da incisão vertical e no aspecto superior da incisão 
relaxante vertical” 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 37 
Candidatos: 860110 / 834340 / 838984 
Alegações: Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito apresentado, ora alegando que não possui 
alternativa a ser assinalada, ora solicitando troca para alternativa A e ainda alegando existir duas alternativas 
corretas (C e D).    
Decisão da Banca: Aos candidatos não assiste razão, a questão e gabarito estão corretos, pois segundo o livro 
Manual de Anestesia Local de Stanley F. Malamed , livro amplamente referenciado  na literatura cientifica o 
anestésico de longa duração (anestesia pulpar profunda de mais de 90 minutos) é “Bupivacaína a 0,5% + 
adrenalina a 1:200.000”.  
Curta duração – Mepivacaína 3% (anestesia pulpar de aproximadamente 30 minutos) 
Duração intermediária (anestesia pulpar de aproximadamente 60 minutos)  - Articaína 4% + adrenalina a 
1:200.000 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 39 
Candidatos: 838984 
Alegações: Candidato alega em síntese que o terceiro nível envolve decisões individuais sobre a prática de atos 
favoráveis à saúde e intervenções preventivas, solicitando, portanto, anulação da questão.  
Decisão da Banca: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca tem a esclarecer que a questão 
não será anulada, uma vez que decisões individuais sobre a prática de atos favoráveis à saúde estão situadas 
no 5º nível de atuação – Ação individual (Envolve decisões individuais sobre a prática de atos favoráveis à 
saúde. Está relacionado à motivação e educação do paciente. Estabelecimento de hábitos e atitudes favoráveis 
à saúde), e NÃO no terceiro nível de atuação. A alternativa A está correta, uma vez que o 3º nível de atuação 
se trata da ação paciente-profissional de nível superior (Ação bilateral que envolve o paciente e o profissional 
de nível superior. Consiste em ações educativas e clínicas realizadas por especialista e/ou clínico geral em 
consultórios particulares ou de saúde coletiva). As outras alternativas estão INCORRETAS, uma vez que 
discorrem sobre outros níveis de atuação que não o terceiro, conforme solicitado pelo enunciado, o que não 
justifica a anulação da questão. REFERÊNCIA: PINTO, V. G. Saúde Bucal Coletiva. São Paulo: Santos. 4.ed. 2000. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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CIRURGIÃO DENTISTA – PROTESISTA DENTÁRIO 
 

Questão 31 
Candidatos: 866616 
Alegações: Em síntese candidato solicita anulação da questão alegando que a afirmativa II não está correta, 
não concordando com o gabarito divulgado, apresentando suas razões. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois de acordo com o 
Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil do Ministério da Saúde:  Embora pareça pouco 
importante, a presença de F constantemente na cavidade bucal para interagir nesses eventos físico-químicos 
de des e remineralização que ocorrem diariamente na superfície dentária, garantindo a saturação do meio 
ambiente com os íons que compõem a fluorapatita, é o principal mecanismo de sua ação na prevenção da 
cárie. A não citação da função da presença do flúor não torna a alternativa incorreta.    
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 32 
Candidatos: 861045 
Alegações: O candidato em síntese solicita troca de gabarito para letra B ou anulação da questão, apresentando 
suas razões. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois de acordo com 
citação de Vitor Gomes Pinto, renomado doutor em Saúde Pública em seu livro Saúde Bucal Coletiva umas das 
atribuições da ASb é: “auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clinicas inclusive em ambientes 
hospitalares” 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 34 
Candidatos: 839593 
Alegações: Em síntese o candidato alega que A questão 34 deve ser anulada, pois afirma que placa não pode 
ser removida por raspagem. Porém, temos o exemplo da Candidiase PSEUDOMEMBRANOSA que possui placas 
removidas a raspagem. 
Decisão da Banca: Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois segundo a citação 
no Atlas de Estomatologia de autoria de Dulce Helena Cabelho Passarelli,  amplamente aceito na classe 
odontológica a definição de placa é: “ligeira elevação do tecido epitelial de tonalidade esbranquiçada variável 
que não é removida à raspagem com manobras clínicas. Sua aderência está relacionada ao crescimento e/ou 
às alterações das camadas de queratina ou de desarranjo da camada basal. Pode apresentar-se lisa, rugosa, 
áspera ou até coriácea, dependendo de sua extensão e cronicidade” 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 35 
Candidatos: 861045 / 839593 
Alegações: Os candidatos em síntese alegam que o tema não consta do edital e que a questão não tem resposta 
correta a ser assinalada. 
Decisão da Banca: Não assiste razão aos recorrentes, questão e gabarito estão corretos, sendo que o  tópico 
sobre cariostático se enquadra no tema do edital: Careologia: terapêutica e prevenção e Dentística: indicações 
e contra-indicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie” E segundo o livro de fundamentos de 
odontologia dos renomados autores Antonio Carlos Guedes Pinto, Marcelo Bonecker e Celia Regina M D 
Rodrigues a afirmativa IV correta seria “ a técnica do selante com material resinoso é indicado para o selamento 
de lesões de cárie em molares decíduos ou permanentes que apresentam lesões de cárie no esmalte ou na 
metade externa de dentina” e não na metade interna de dentina. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 38 
Candidato: 839593 
Alegações: Todas alternativas estão CORRETAS. Não existe nenhuma Incorreta como pede o enunciado. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois segundo PEGORARO 
(2013, p.78), “a restauração tende a girar em torno de um fulcro, cujo raio forma um arco 
tangente nas paredes opostas do preparo, deixando o cimento sujeito às forças de cisalhamento, 
que podem causar sua ruptura e, consequentemente,  iniciar o processo de deslocamento da 
prótese. A área do preparo envolvida por esta linha tangente é denominado de área de 
resistência a o  d e s l o c a m e n t o ”  
Ou seja, a alternativa A está incorreta. 
PEGORARO, Luiz Fernando, Prótese Fixa: Bases Para o Planejamento em Reabilitação Oral, 2ª Edição, São Paulo, 
Editora Artes Médicas, 2013. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 40 
Candidatos: 861045 / 839593 
Alegações:  Em síntese os candidatos alegam que a questão não possui resposta correta a ser assinalada, 
apresentando suas razões. O candidato 861045, alega ainda que Existe uma segunda consideração a se fazer 
em relação à essa questão: o português permite uma dupla interpretação. Ou seja; o formulador quis dizer: 
Moldagem anatômica com ( 1)-silicona de condensação pesada e sobremoldagem com silicona de  
condensação leve ou ( 2)- alginato (que foi como eu interpretei); ou quis dizer: Moldagem anatômica com: (1)- 
silicona de condensação pesada e sobremoldagem com: (2)- silicona de condensação leve ou alginato. Neste 
segundo caso, é claro que haveria erro, mas então essa dubiedade de interpretação já é o motivo para anulação 
da questão."  
Decisão da Banca:  A alegação da candidata 861045 é com razão, conforme PORTO CARREIRO, (Adriana da 
Fonte... [et al.], 2016) “Rebordo inferior muito reabsorvido: Moldagem anatômica com silicona de condensação 
pesada e sobremoldagem com silicona de condensação leve ou alginato.” Portanto, não há alternativa 
incorreta. 
A Canditada 839593 sem razão. Segundo PORTO CARREIRO, (Adriana da Fonte... [et al.], 2016) “Discrepância 
Maxilomandibular: Em alguns casos, como o de Classe III esquelética, pode ser necessário montar os dentes 
numa relação de mordida topo a topo para se obter uma boa relação funcional. Em alguns casos de Classe II, 
o paciente pode apresentar um trespasse horizontal grande, levando a dificuldades para incisar ou cortar 
alimentos.” 
Protocolo clínico para confecção de próteses removíveis / Adriana da Fonte Porto Carreiro ... [et al.]. – Natal, 
RN : EDUFRN, 2016. 
216 p. : PDF ; 12,2 Mb. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
ENFERMEIRO 
 

Questão 31 
Candidatos: 861378 / 847081 / 853845 / 863368 / 814900 / 814232 / 840833 / 862484 / 848894 / 841905 / 
864717 / 838659 / 849741 / 812270 / 812270 / 847649 / 817248 / 811674 / 822195 / 863583 / 810566 / 
811761 / 818680 / 810265 
Alegações:  Em síntese os candidatos alegam: ora que a questão não possui alternativa correta; ora que possui 
duas alternativas corretas; ora solicitam troca de gabarito para letra D ou letra A, apresentam suas razões e 
fundamentações para tais alegações. 
Decisão da Banca:  Em resposta aos argumentados apresentados nos recursos, esclarece-se que: 
O Ministério da Saúde, em sua produção cientifica intitulada: “Protocolos da Atenção Básica: Saúde das 
Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 
2016” , nas páginas 86, 87 e 88, possuem quadros que apresentam as situações de encaminhamento de pré-
natal de baixo e alto risco.  
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Sendo as seguintes situações elencadas pelos candidatos como sendo de alto risco:  Ganho ponderal 
inadequado, anemia e infecção urinaria, o protocolo os considera como “FATORES DE RISCO INDICATIVOS DE 
REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO”.  
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf 
Dessa forma, por ser uma literatura atualizada e fidedigna aos critérios e protocolos do Ministério da Saúde, 
resolvemos:    
Face ao exposto, a Banca Examinadora decide INDEFERIR os pedidos, ratificando o gabarito preliminar 
divulgado.   
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 32 
Candidatos: 867405 / 864100 / 863393 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que a mesma é confusa, não 
concordando com o gabarito divulgado. 
Decisão da Banca:  Em resposta aos argumentos apresentados nos recursos, esclarece-se que: 
O Ministério da Saúde, em sua produção cientifica intitulada: “Estratégicas.Atenção à saúde do recém-nascido 
: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012”, na página 136 consta as 
medidas a serem adotadas no manejo do ingurgitamento mamário patológico, conforme abordadas na questão 
32 da Prova: 
“•Ordenha manual da aréola, se estiver tensa, antes da mamada, para que fique macia, 
facilitando a pega adequada do bebê. A ordenha deve ser delicada. 
•Mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos (livre demanda). 

• Compressas frias (ou gelo envolto em tecido) nas mamas nos intervalos ou logo após as 
mamadas; em situações de maior gravidade, podem ser feitas de 2 em 2 horas. 

• Se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente ou com bomba de extração 
de leite. O esvaziamento da mama é essencial para dar alívio à mãe, diminuir a pressão 
dentro dos alvéolos, aumentar a drenagem da linfa e do edema e não comprometer a 
produção do leite, além de prevenir a ocorrência de mastite. 
Não se usa compressa quente, não deve-se interromper o aleitamento, nesta condição, e o Aleitamento é 
realizado sob livre demanda e não em horários pre estabelecidos. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf 
Face ao exposto, a Banca Examinadora decide INDEFERIR os pedidos, ratificando o gabarito preliminar 
divulgado.   
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 34 
Candidatos: 826917 
Alegações:  Em síntese candidato alega que alternativa D está incorreta e solicita anulação da questão 
apresentando suas razões. 
Decisão da Banca: Em resposta aos argumentos apresentados nos recursos, esclarece-se que: 
O Ministério da Saúde, em sua produção cientifica intitulada: “Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema 
Único de Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2006”; pagina 38 e 39 apresenta: 
“As situações clínicas descritas como emergências hipertensivas estão apresentadas no Quadro 16. 
Não há valores pressóricos fixos que, acompanhados das situações listadas, constituam um delimitador 
diagnóstico. De acordo com dados experimentais e experiência clínica mais antiga costuma-se apontar 
130 mmHg de pressão diastólica como um valor de referência, sem esquecer que a situação clínica é 
mais importante para o diagnóstico do que a cifra tensional.” 
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Dessa forma, Edema Agudo de Pulmão e Infarto do Miocárdio caracterizam emergência hipertensiva.  
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica15.pdf   
Face ao exposto, a Banca Examinadora decide INDEFERIR os pedidos, ratificando o gabarito preliminar 
divulgado.   
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 35 
Candidatos: 810519 
Alegações: Em síntese candidato não concorda com a alternativa dada como correta, solicitando alteração do 
gabarito para letra A, apresentando suas razões. 
Decisão da Banca: Em resposta aos argumentos apresentados nos recursos, esclarece-se que: 
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em sua produção cientifica intitulada: “Diarreia aguda: diagnóstico e 
tratamento. Sociedade Brasileira de Pediatria. Guia Prático de Atualização.  Departamento Científico de 
Gastroenterologia.  2017”; apresenta na página 5, um quadro com os sinais de alarde que podem agravar a 
situação de diarreia numa criança: 

 
Corroborando com a questão correta indicada na questão 35.  
O motivo elencado pelo Sr. Candidato, a febre não condiz com a situação apresentada. 
 Disponível em: http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/03/Guia-Pratico-Diarreia-Aguda.pdf 
Face ao exposto, a Banca Examinadora decide INDEFERIR os pedidos, ratificando o gabarito preliminar 
divulgado.   
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 36 
Candidatos: 835389 / 857522 / 857008 / 829408 
Alegações:  Em síntese candidatos solicitam anulação da questão alegando que o assunto abordado não consta 
do conteúdo programático do edital. 
Decisão da Banca: Em resposta aos argumentos apresentados nos recursos, esclarece-se que os seguintes 
tópicos, descritos no Conteúdo Programático deste Concurso:  
Relação população/serviços de saúde.  
Relação paciente/profissional.  
Gestão de Qualidade.  
Administração aplicada à enfermagem: administração em Enfermagem 
Assistência de enfermagem nas urgências: do aparelho respiratório; do aparelho digestivo; do aparelho 
cardiovascular; do aparelho locomotor e esquelético; do sistema nervoso; ginecológicas e obstétricas; dos 
distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; psiquiátricas; do aparelho urinário. 
Segue a referida Obra cientifica utilizada na composição da questão: Processo de enfermagem: guia para a 
prática / Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo ; Alba Lúcia B.L. de Barros... [et al.] – São Paulo : 
COREN-SP, 2015.; que aborda esses tópicos e compõe-se em sua estrutura de um ato particular do Enfermeiro 
que é o Processo de Enfermagem (PE), dentro deste item encontra-se vários sub itens como as Teorias de 
Enfermagem, uma vez que o PE é uma ferramenta que necessita de sustentação teórica para a sua utilização.  

“Processo de Enfermagem, ferramenta utilizada para sistematizar a assistência. A definição adotada de 
Processo de Enfermagem será a seguinte: uma ferramenta intelectual de trabalho do enfermeiro que norteia 
o processo de raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica, de resultados e de intervenções. A 
utilização desta ferramenta possibilita a documentação dos dados relacionada às etapas do processo.” 
“Estes modelos conceituais/teóricos contribuíram com um vocabulário próprio da disciplina enfermagem. Os 
modelos de enfermagem têm áreas de concordância na medida em que oferecem o início e uma articulação 
sobre o que é enfermagem e quais são os papéis do enfermeiro; propõem maneiras de assistência de 
enfermagem que promovam o conforto, o bem estar e ajudem o paciente a submeter-se ao tratamento com 
menor dano possível; apresentam o início de uma linguagem comum sobre o receptor dos cuidados de 
enfermagem (ser biopsicossocioespiritual, holístico, com necessidades que precisam ser atendidas, os 
cuidados terão significado se sua unicidade e totalidade forem consideradas).” 

Uma vez que em todas as atividades de enfermagem estão implícitos conhecimentos de Administração 
voltados ao Processo de Enfermagem e a Sistematização da Assistência de Enfermagem, onde cabe ao 
enfermeiro: planejar, prescrever, executar e avaliar; sua pratica assistencial nos mais variados ambientes de 
trabalho. 
Face ao exposto, a Banca Examinadora decide INDEFERIR os pedidos, ratificando o gabarito preliminar divulgado.   
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 37 
Candidatos: 835071 / 841905 / 847649 / 858434 / 845171 / 829408 / 815742 / 829825 
Alegações:  Em síntese alguns candidatos não concordam com o gabarito divulgado solicitando troca de 
gabarito, enquanto outros alegam que a questão deve ser anulada por possuir mais de uma alternativa correta, 
todos apresentando suas razões e fundamentações. 
Decisão da Banca:  Em resposta aos argumentos apresentados nos recursos, esclarece-se que: 
O Ministério da Saúde, em sua obra: II Caderno de educação popular em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2014, apresenta na pagina 11, o seguinte trecho: 
“Falar sobre democracia e participação social pressupõe o ato de compartilhamento do poder, troca e 
construção compartilhada de saberes, estabelecimento de relações solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários do SUS tendo como objetivo sua efetivação. Fazer do SUS uma realidade vivida e não só assegurada 
em lei, requer o protagonismo de sujeitos dotados da capacidade de compreender o mundo e a si mesmos e 
de atuarem sobre ele, com autonomia e consciência. 
Paulo Freire, em atos de compartilhamento, afirma que a “conscientização é um compromisso histórico”, 
implicando o engajamento de homens que “assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo” 
(FREIRE, 1980). 
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É com essa perspectiva que a Educação Popular em Saúde vem sendo construída. (...)” 
Na questão em discussão, foi solicitado ao Sr. Candidato que indicasse o instrumento do qual se estava falando, 
ou seja,  
“Falar sobre democracia e participação social pressupõe O ATO de compartilhamento, troca e construção 
compartilhada de saberes, através do estabelecimento de relações solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).” Qual instrumento seria o responsável por essa troca e construção 
de saberes, onde conforme apresentado no trecho acima refere-se a Educação Popular em Saúde.  
O questionamento que se estabeleceu entre as expressões Participação Social e Democrática e Educação 
Popular em Saúde se deve a relação entre ambas, uma vez que através da Participação Social como processo 
de consolidação da democracia no Brasil, trata a Educação Popular em Saúde como “ferramenta estratégica 
no apoio dos processos de redução das desigualdades regionais e das iniqüidades sociais, além de fortalecer 
as construções em prol das diversidades culturais e das possibilidades de estar e ser no mundo”.  
Face ao exposto, a Banca Examinadora decide INDEFERIR os pedidos, ratificando o gabarito preliminar divulgado.   
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

Questão 38 
Candidatos: 843672 / 827088 / 847081 / 848929 / 840898 / 809757 / 863629 / 863437 / 863946 / 835389 / 
835071 / 843338 / 839535 / 810846 / 829356 / 829356 / 821350 / 849939 / 849378 / 818155 / 826917 / 
857008 / 863921 / 847649 / 842589 / 831388 / 833428 / 839561 / 860463 / 822195 / 858822 / 818680 / 
840456 / 835085 / 832173 / 863050 / 820862 / 810265 / 810527 / 810632 / 864632 / 813871 
Alegações: Os candidatos alegam em síntese que a legislação utilizada para a elaboração da questão, ainda não 
estava em vigor, por ter sido publicada em 6 de dezembro de 2017, estando em vacatio legis por 120 dias. 
Decisão da Banca: Razão assiste aos candidatos. De fato, a questão deve ser anulada, pelos fundamentos 
apresentados pelos candidatos, motivo pelo qual, conheço do recurso e dou-lhe provimento. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 39 
Candidatos: 839535 
Alegações: O candidato alega em síntese que a legislação utilizada para a elaboração da questão, ainda não 
estava em vigor, por ter sida publicada em 6 de dezembro de 2017, estando em vacatio legis por 120 dias. 
Decisão da Banca: Razão assiste aos candidatos. De fato, a questão deve ser anulada, pelos fundamentos 
apresentados pelos candidatos, motivo pelo qual, conheço do recurso e dou-lhe provimento. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 40 
Candidatos: 827088 / 835389 / 857522 / 869787 / 839535 / 853069 / 849939 / 862484 / 849378 / 826917 / 
814744 / 822089 / 857008 / 847701 / 858434 / 839561 / 845171 / 815742 / 840456 / 832173 / 870398 / 
863050 / 820862 / 813871 
Alegações: Os candidatos alegam em síntese que a legislação utilizada para a elaboração da questão, ainda não 
estava em vigor, por ter sida publicada em 6 de dezembro de 2017, estando em vacatio legis por 120 dias. 
Decisão da Banca: Razão assiste aos candidatos. De fato, a questão deve ser anulada, pelos fundamentos 
apresentados pelos candidatos, motivo pelo qual, conheço do recurso e dou-lhe provimento. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 
 
 
 
 
FARMACÊUTICO 
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Questão 32 
Candidatos: 863674 
Alegações: Em síntese candidato alega que a questão possui duas alternativas corretas (A e C); 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, o   efeito anticoagulante 
pode ser diminuído pela administração de vitamina K, inclusive como constituinte de alguns alimentos, como 
saladas verdes, óleos e outros. Interação medicamento-alimento: alimentos contendo vitamina K alteram a 
eficácia anticoagulante. (Marevan_AR030914_Bula Profissional de Saúde). 
A questão foi feita baseada na informação que consta na bula do fabricante do medicamento, nos registros da 
Anvisa e FDA e nas monografias registradas do medicamento.  
O uso de vitamina K não retarda o efeito do fármaco, ele reduz o efeito farmacológico esperado do 
anticoagulante. 
A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel essencial para a coagulação sanguínea, encontrada sob três formas: 
Vitamina K1 (Filoquinona): presente em alimentos de origem vegetal; 
Vitamina K2 (Menaquinona): produzida pelas bactérias presentes no intestino delgado e cólon; 
Vitamina K3 (Menadiona): forma sintética produzida em laboratório. 
Os derivados cumarínicos são recomendadas no tratamento de tromboses arteriais e venosas, embolia 
pulmonar, doenças cardio-vasculares, uso de válvulas cardíacas metálicas e síndrome antifosfolípide, a qual 
representa o grupo de pacientes que requerem mais intensivamente a terapia de anticoagulação oral. A 
monitoração é realizada pela medida do tempo de protrombina (TP) expresso pela IRN, demonstrando a efi- 
cácia do tratamento anticoagulante. O controle da ação da varfarina baseado na IRN é de difícil controle devido 
às frequentes variações nos níveis de anticoagulação, causadas por fatores intrínsecos como a carga genética 
relacionada ao metabolismo da droga, idade e capacidade de absorção da vitamina K e de fatores extrínsecos 
como a dieta alimentar, interação medicamentosa, estilo de vida e presença de co-morbidades. 
São fontes alimentares de vitamina K em grande ou moderada quantidade: vegetais verde-escuros e folhosos 
(espinafre, couve, alface, salsa, agrião e mostarda), brócolis, nabo, couve-de-bruxelas, repolho, pepino com 
casca, cebolinha verde, nabo, aspargo, abacate, ervilhas, quiabo, fígado (boi, frango e porco), margarina, óleos 
(soja, canola, milho, algodão, oliva e azeite) e maionese. 
Outro ponto importante é a distinção entre os verbos “diminuir”e “retardar”. Suponhamos que um fármaco X 
elimine dez bactérias em duas horas e que essa seja a situação normal, frequente, corriqueira. Em combinação 
com uma substância Y, esse mesmo fármaco eliminou sete bactérias em duas horas. Nesse caso, teremos 
DIMINUIÇÃO da eficácia do fármaco. Em outra situação, em combinação com uma substância Z, esse mesmo 
fármaco eliminou dez bactérias em três horas. Neste último caso, teremos RETARDO da ação do fármaco. 
Portanto, as alternativas A e C não apresentam os mesmos conteúdos, não apresentam sinônimos, sendo que 
apenas A é de fato a correta. “X com Y” ilustra uma situação de diminuição da eficácia do fármaco, ao passo 
que “X com Z” ilustra uma situação de retardo da eficácia do fármaco. 
Marevan_AR030914_Bula Profissional de Saúde 
Rev Bras Reumatol, v. 46, n.6, p. 398-406, nov/dez, 2006 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA. School of Medicine. Chapel Hill (NC): UNC, 2016. Vitamin K content of 
commom food. 
HULL, R. D.; GARCIA D. A. Biology of warfarin and modulators of INR control. Waltham (MA): UpToDate, 2016. 
Boletim Informativo Geum, v.7, n.1, p. 40-46,jan./mar.2016. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 33 
Candidatos: 826076 / 845920 / 809634 
Alegações  Em síntese candidatos solicitam anulação do questão não concordando com o gabarito divulgandoo, 
alegando que a questão possui duas alternativas corretas, apresentando suas razões. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão aos candidatos, questão e gabarito estão corretos, pois a  carbamazepina 
estabiliza a membrana do nervo hiperexcitado, inibe a descarga neuronal repetitiva e reduz a propagação 
sináptica dos impulsos excitatórios. Considera-se que a prevenção de estímulos repetitivos dos potenciais de 
ação sódio-dependentes na despolarização dos neurônios via bloqueio do canal de sódio voltagem-
dependente pode ser o principal mecanismo de ação.  
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A carbamazepina atua antagonizando os canais de sódio, estabilizando as membranas neuronais pré e pós-
sinápticas. É utilizada para várias doenças que cursam com dor neuropática. É muito efetiva em dores 
paroxísticas e lancinantes e menos efetiva em dor em queimação e alodínia. 
Como agente neurotrópico, a carbamazepina é clinicamente eficaz nas crises paroxísticas de dor em neuralgia 
idiopática e neuralgia trigeminal secundária; adicionalmente, é utilizada no alívio de dor neurogênica em 
condições variadas, incluindo tabes dorsal, parestesia pós-traumática e neuralgia pós- herpética. 
Os agentes terapêuticos que ativam os receptores GABA são utilizados para sedação, ansiólise, hipnose, 
neuroproteção após acidente vascular cerebral ou traumatismo crânio-encefálico e controle da epilepsia.  
A questão baseia-se na indicação de Carbamazepina como opção farmacoterapêutica para alivio de dor 
herpética, e o mecanismo de dor herpética está relacionado ao impulso nervoso mediado por canais de sódio 
voltagem dependente. 
Monografia e bula do medicamento nos órgão regulamentadores  ANVISA  e FDA 
Artigos 
Naylor RM. Neuralgia pós-herpética. Aspectos gerais. São Paulo: Segmento Farma; 2004. p. 5-39. 
Hall GC, Carroll D, McQuay HJ. Primary care incidence and treatment of four neuropathic pain conditions: 
descriptive study, 2002-2005. BMC Fam Pract. 2008; 9(26):1-9. 
Portella AVT, Gomes JMA, Marques HG, et al. Neuralgia pós-herpética em área anatômica pouco usual. Relato 
de caso. Rev Dor. 2012;13(2):187-90.       
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 37 
Candidatos: 849051 
Alegações Em síntese candidato requer a anulação da questão devido a fundamentação não ser a de melhor 
aceitação no meio da área de pesquisa, tornando-se incompleta.  
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois o  primeiro princípio 
que devemos considerar na nossa prática profissional é o de benecência/ não malecência também conhecido 
como benefício/não malefício. O benefício e o não malefício do paciente e da sociedade sempre foram a 
principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde física ou psicológica das pessoas.  
O princípio da beneficência relaciona-se ao dever de ajudar aos outros, de fazer ou promover o bem a favor de 
seus interesses e de reconhecer o valor moral do outro, levando-se em conta que ,maximizando o bem do 
outro, possivelmente pode-se reduzir o mal. Nesse princípio, o profissional se compromete a avaliar os riscos 
e os benefícios potenciais (individuais e coletivos) e a buscar o máximo de benefícios, reduzindo ao mínimo os 
danos e riscos. 
O princípio de não-maleficência implica o dever de se abster de fazer qualquer mal para os indivíduos, de não 
causar danos ou colocá-los em risco. O profissional se compromete a avaliar e evitar os danos previsíveis. 
O princípio que devemos utilizar como “ferramenta” para o enfrentamento de questões éticas é o princípio da 
autonomia. De acordo com esse princípio, as pessoas têm “liberdade de decisão” sobre sua vida. A autonomia 
é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode gerenciar sua própria vontade, 
livre da influência de outras pessoas, liberdade de cada ser humano deve ser resguardada. 
O princípio de justiça refere-se à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas do Estado para a 
saúde, a pesquisa etc. Costumamos acrescentar outro conceito ao de justiça: o conceito de equidade que 
representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades, ou seja, incorpora-se a ideia de 
que as pessoas são diferentes e que, portanto, também são diferentes as suas necessidades.  
O princípio da justiça relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais. 
Na referida questão os itens II Princípio da Autonomia e III Princípio da Justiça estão com a definições invertidas, 
caracterizando o erro nas definições, pois os 5 itens da questão permeiam os princípios básicos da pesquisa 
em humanos. 
RESOLUÇÃO CNS No 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 38 
Candidatos: 825268 / 826076 / 825256 / 856791 / 809912 / 863674 / 847126 / 845920 / 869475 / 867666 / 
860899 / 864024 / 810790 / 843340 / 851644 / 809634 / 856848 / 848086 / 
 Alegações:  Em síntese os candidatos apresentam recursos alegando ou que a questão não possui alternativa 
correta ou ainda que o assunto abordado não está previsto no conteúdo do edital. 
Decisão da Banca: Banca avalia questão e recurso aceitando-o, uma vez que todas as alternativas são eficazes 
para o tratamento de giardíase, o enunciado não deixa claro em relação a escolha do medicamento, visto que 
O tratamento de primeira escolha pode ser feito com nitroimidazólicos como Metronidazol, Secnidazol e 
Tinidazol, com eficácia superior a 90%. O Mebendazol também pode ser uma alternativa, com taxa de cura de 
80%, este ultimo não sendo de primeira escolha, mas ainda sim com eficácia. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 39 
Candidatos: 825268 / 825256 / 849051 
Alegações: Em síntese os candidatos apresentam recursos ou solicitando troca de gabarito para alternativa A 
ou anulação da questão alegando que o assunto abordado não consta do conteúdo programático do edital. 
Decisão da Banca: As considerações dos candidatos estão equivocadas, pois o quadro clínico e espirométrico 
(resposta significativa ao beta agonista) é compatível com ASMA e não DPOC. Em se tratando de ASMA. a 
alternativa correta é a C.  A questão se enquadra perfeitamente no conteúdo do edital no que se refere à 
fármacos, e estudo de caso está intrínseco às atividades práticas do profissional farmacêutico. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 40 
Candidatos: 825268 / 826076 / 843340 / 849051 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta e solicitam 
anulação da questão.  
Decisão da Banca: Não assiste razão aos candidatos, questão e gabarito estão corretos, pois embora o sulfato 
de magnésio possa causar hipotensão e até depressão miocárdica, ele não causa BRONCOESPASMO, uma vez 
que é inclusive utilizado para tratar crises graves de ASMA, justamente pelo seu efeito de broncodilatação. O 
nitroprussiato também pode causar hipotensão, mas não costuma causar depressão miocárdica e não causa 
BRONCOESPASMO. Há confusão em relação a depressão respiratória e broncoespasmo. 
O labetalol é um bloqueador alfa e beta adrenérgico, e como todos os betabloqueadores pode causar 
broncoespasmo (particularmente em pacientes com asma), depressão miocárdica (ações inotrópica e 
cronotrópica negativas) e hipotensão arterial (tanto pelo bloqueio beta, mas principalmente pelo bloqueio 
alfa no caso do labetalol). Ele é usado exatamente para reduzir a pressão arterial, de forma que hipotensão 
arterial é seu principal efeito. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
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Questão 31 
Candidatos: 863622 
Alegações:  Em síntese candidato solicita anulação da questão, não concordando com a resposta dada como 
correta, apresentando suas alegações. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato, questão e gabarito estão corretos, pois o artigo citado tem 
o título de: Intensidade da dor em pacientes com Síndrome do ombro doloroso, portanto não consta 
tratamento proposto, apenas uma análise sobre sua maior incidência. O uso do artigo foi apenas dado como 
introdução ao assunto, não tendo como proposta mais uma vez, utilizar o tipo de tratamento uma vez que o 
mesmo não o contém. Tratamento primário é diferente de conservador, portanto, recurso indeferido.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 34 
Candidatos: 866131 / 823857 
Alegações:  Em síntese candidatos solicitam anulação da questão por apresentar erro referente a interpretação 
da gasometria, alegando entre outros, que  além da acidose respiratória que contemplava a questão, o exame 
evidencia ainda a presença de alcalose metabólica devido parâmetro apresentado estar em 28 mEq/l.  
Decisão da banca:  Assiste razão aos candidatos, pois houve um erro de digitação onde o parâmetro 
apresentado de 28 mEq/L deveria ser de 26 mEq/L.  como relataram os concursantes.    
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
FONOAUDIÓLOGO 
 

Questão 31 
Candidatos: 851189 / 856036 / 832740 / 838799 / 862141 / 851075 / 849029 / 812305 / 863460 
Alegações: Em síntese alguns candidatos solicitam troca de gabarito para alternativa A, enquanto outros 
candidatos alegam haver duas alternativas corretas (A e D são excludentes), solicitando anulação da questão, 
apresentando suas fundamentações. 
Decisão da Banca:  Candidatos alegam que as alternativas A e D não são excludentes. 
A questão foi elaborada considerando como patologia de base a Paralisia Cerebral e de acordo com isso a 
autora  Nancie A. Finnie em seu livro O Manuseio da Criança com Paralisia Cerebral (2000) descreve q crianças 
com essa patologia apresentam os SINTOMAS de dificuldades alimentares: disfagia, dificuldade de deglutir, 
sugar e mastigar devido a inabilidade motora global e oral que na questão 31 foram descritas como: a falta de 
controle da boca, cabeça e tronco, de equilíbrio para sentar. A inabilidade de levar as mãos à boca e a falta de 
coordenação olho-mão. Tanto essa autora como outros de tamanha relevância para o estudo desta patologia 
descrevem que para melhorar a capacidade de alimentação dessas crianças antes de mais deve-se considerar 
a estabilidade de pelve, tronco e região cervical como pré-requisitos. 
A falta de controle para deglutir da saliva não se caracteriza como um problema PARA alimentar uma criança 
com paralisia cerebral, mas sim problema  “DE” ou “NA” alimentação. 
Devido a complexidade e junções de componentes clínicos encontrados na patologia de base a formulação 
desta questão, e apesar da questão ter sido elaborada com um distrador com uso da preposição elucidada na 
frase acima; opto pelo deferimento e anulação da questão. 
 DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 33 
Candidatos: 832740 / 821278 / 851075 / 849029 / 849029 / 841966 / 812305 / 863460 
Alegações:  Em síntese os candidatos não concordam com a resposta dada como correta e em sua maioria 
solicitam a troca de gabarito para a alternativa C, ou anulação da questão. Apresentando suas fundamentações. 
Decisão da Banca: Candidatos alegam que não há descrição na literatura de fase laringofaríngea.  Mas, apesar 
de algumas literaturas descreverem a fase laringofaríngea apenas como faríngea alguns autores considerados 
producentes de estudos na área fonoaudiológica também o descreve como laríngofaríngea.  A considerar:  
- Ana Maria Hernandez no capítulo Neonatos para Tratado de Deglutição e Disfagia - No adulto e na criança 
(2009), também se referindo a Logeman J. The role of the speech language pathologist in the management of 
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dysphagia. The Otolaryngologic Clinics of North America 1988; 21 (4): 613-23; que descrevem que , “EM GERAL, 
a deglutição normal costuma-se dividir em fase preparatória, fase oral, laringofaríngea e esofágica.” 
É certo que o alimento não deve penetrar na cavidade laríngea, mas para o processo da deglutição ocorrer de 
forma adequada se faz importante e necessário que as estruturas laríngeas se anteriorizem e se elevem, 
permanecendo ocluída  garantindo a proteção das vias aéreas o ato de deglutir. (Costa MMB, Moscovici M, 
Pereira AA et al. Avaliação videofluoscópica da transição faríngoesofágica: esfíncter esofágico superior. Radiol 
Bras 1993;26:71-80). A questão e gabarito estão corretos. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 37 
Candidatos: 821278 
Alegações:  Em síntese candidato alega que a questão deve ser anulada pois apresenta a alternativa C e D 
corretos, induzindo o candidato ao erro.  
Decisão da Banca:  Candidato alega que há duas alternativas corretas, contudo de acordo com a autora Silvia 
M. R. Pinho no livro Avaliação e Tratamento nas Paralisias Laríngeas para o livro Tópicos em Fonoaudiologia 
2002/2003  a paralisia laríngea não está relacionada APENAS com a lesão no nervo vago, e também não APENAS 
pela proximidade desse nervo ao tronco cerebral como TAMBÉM a proximidade ao PLEXO FARÍNGEO.
 INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
MÉDICOS – TODAS AS ESPECIALIDADES – (Questões 31 a 35 – Medicina Geral comum a todos os cargos) 
 

Questão 31 
Candidatos: 816856 – 17. Médico Clínico Geral e outros cargos de médicos 
Alegações:  Em síntese o candidato alega que o assunto não foi previsto em edital. 
Decisão da Banca:  Não assiste razão ao candidato o conteúdo está previsto no edital em Conhecimento básico 
de Medicina item “Patologia Geral”. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 33 
Candidatos:  833559 – 26. Médico Neurologista e demais cargos de médicos 
Alegações:  Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que possui duas respostas possíveis. 
Decisão da Banca:  O candidato está correto nas observações que fez a respeito da prevalência e da incidência, 
entretanto como a questão não tratava de "frequência do agravo ao longo de um período de tempo", mas 
apenas da frequência do agravo em uma determinada população, a resposta correta é "estudo transversal" 
(D) conforme consta no gabarito, pois trata-se da prevalência. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 35 
Candidatos:  
834074 - 17. Médico Clínico Geral 
815900 - 17. Médico Clínico Geral 
865902 – 28. Médico Nutrólogo  e demais cargos de médicos 
Alegações:  Em síntese candidatos alegam que a questão possui duas alternativas corretas e ou/ que não tem 
imagem clara para descartar fratura de costelas. 
Decisão da Banca: Não assiste razão aos candidatos, questão e gabarito estão corretos, pois apesar de haver 
um pequeno derrame pleural o diagnóstico principal é a Pneumotórax. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
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Questão 40 

Candidatos: 833559 

Alegações: Candidata apresenta relação entre a idade da primeira crise febril e risco de crises não 

provocadas/epilepsia, desta forma a alternativa A não pode ser considerada incorreta.   

Decisão da Banca: 

Banca avalia recurso e aceita-o, visto que o candidato apresentou diversas relações/estudos que demonstram 

que há relação entre a 1º crise febril e o risco de crises não provocadas/epilepsia, deixando a questão, sem 

alternativa incorreta. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
MÉDICO PSIQUIATRA 
 

Questão 36 

Candidatos: 850969 

Alegações: Solicita troca de gabarito, de alternativa A para B, visto que miose não é um achado possível num 

quadro de intoxicação aguda por overdose de cocaína, e o enunciado solicita qual achado é menos provável, e 

das alternativas apresentadas apenas a alternativa B contém um achado menos provável, mas possível de 

ocorrer neste quadro. 

Decisão da Banca: Banca aceita recurso parcialmente, visto que a alternativa A apresenta um achado que não 

é característico, ou seja, não será encontrado num quadro de intoxicação aguda por overdose de cocaína, não 

sendo possível ela estar classificado como provável. No entanto a banca reconhece que o enunciado da questão 

é vago, com vício na sua elaboração, sem clareza no sentido de solicitar “menos provável” se é “menos” há 

uma probabilidade e as questões devem ser objetivas,  não podendo causar dupla interpretação,  e a fim de 

manter a igualdade a todos os candidatos opta pela anulação da questão. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 

Questão 39 

Candidatos: 850969 / 850969 

Alegações: Candidata solicita troca de gabarito, de alternativa A para D, alegando Humor deprimido ou fadiga 

ou perda de energia quase todos os dias, são um dos critérios que são OBRIGATORIOS estarem presentes: 

segundo critérios do DSM V, o humor deprimido (item 1) ou fadiga ou perda de energia (item 6) devem estar 

presentes quase todos os dias! 

Decisão da Banca: Banca mantem questão visto que o enunciado solicita qual alternativa contenha, de acordo 

com a DSM-5, sintomas (persistentes por mais de 2 semanas), que são obrigatórios (um deles), para fechar 

diagnóstico de Depressão, demais sintomas devem ser associados para fechar quadro, mas dos nove, devem 

conter pelo menos cinco. 
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Depressao_20170428.pdf 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
NUTRICIONISTA 
 

Questão 33 
Candidatos: 867390 / 813229 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que o assunto abordado na questão não está incluso no conteúdo 
programático de edital e/ou que a portaria abordada não tem abrangência no estado de Santa Catarina. 
Decisão da Banca: Assiste razão aos recorrentes a questão possui vício em sua elaboração e deve ser anulada. 
DEFERIDO –  QUESTÃO ANULADA   

 

Questão 36 
Candidatos: 822732 
Alegações: Em síntese candidato alega que a resposta certa é a B. As afirmativas I,II,IV e V estão corretas de acordo 
com o Código de Ética do Nutricionista Resolução CFN N. 334/2004, e não somente a afirmativa III, como consta 
no gabarito letra A. Solicita troca de gabarito 
Decisão da Banca:  Segundo a resolução CFN N° 334/2004 que dispõe sobre o Código de Ética do Nutricionista e 
dá outras providências Capítulo III dos deveres do nutricionista Art. 5°. São alguns dos deveres do nutricionista:  
Manter, exigindo o mesmo das pessoas sob sua direção, o sigilo sobre fatos e informações de que tenham 
conhecimento no exercício das suas atividades profissionais, ressalvados os casos que exijam informações em 
benefício da saúde dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional. II. Indicar as falhas 
existentes nos regulamentos e normas das instituições em que atue profissionalmente, quando as considerar 

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Depressao_20170428.pdf
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incompatíveis com o exercício profissional ou prejudiciais aos indivíduos e à coletividade, disso comunicando aos 
responsáveis e, no caso de inércia destes, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de Nutricionistas da 
respectiva jurisdição.. IV. Encaminhar aos profissionais habilitados os indivíduos sob sua responsabilidade 
profissional, quando identificar que as atividades demandadas para a respectiva assistência fujam às suas 
atribuições. V. Comprometer-se em assegurar as condições para o desempenho profissional e ético.  
No entanto, Executar atividades incompatíveis com suas atribuições profissionais, ou que não sejam de sua 
competência legal não é dever do nutricionista.  
A questão elaborada pergunta qual a alternativa incorreta. Sendo então a opção A.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA  

 

Questão 37 
Questão 38 
Questão 40 
Candidatos: 820095 
Alegações: Em síntese candidato apenas confirma a alternativa correta apresentada no gabarito, não 
apresentando qualquer fundamentação ou questionamento sobre as questões. 
Decisão da Banca:. Recurso não conhecido, não há nada a julgar uma vez que o candidato apenas confirma o 
gabarito já divulgado. 
RECURSOS NÃO CONHECIDOS E INDEFERIDOS –  QUESTÕES MANTIDAS 

 
PSICÓLOGO 
 

Questão 31 
Candidatos: 851560 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a questão 31 tem duas respostas corretas, Letra B e C, e não 
somente C.   
Decisão da Banca: 
A `capacidade de juízo social e de adaptação às normas sociais é avaliada especificamente pelo subteste 
Compreensão. O QI Verbal é composto de vários subtestes, a maioria relacionados à aquisição de informações 
pela educação formal, e não a sua aplicação prática em situações cotidianas.  
Segundo Fernandes Lopes et al (2012):  
“Interpretação clínica/qualitativa do QI Verbal: Avalia a compreensão verbal, conhecimento adquirido, 
qualidade da educação formal e estimulação do ambiente, capacidade de lidar com símbolos abstratos, 
informações sobre o processamento da linguagem, raciocínio, atenção, aprendizagem verbal, compreensão, 
memória e fluência verbal, enfatiza a inteligência auditiva e oral, avaliando a facilidade de expressão verbal e 
percepção de diferenças sutis diante de conceitos verbais. 
Compreensão. Mensura a capacidade de juízo social, compreensão verbal, memória, atenção, pensamento 
abstrato e normas socioculturais. Portanto, o desempenho nesse subteste reflete a conformidade com normas 
sociais e o quanto o sujeito se beneficiou das oportunidades educacionais (Cunha, 2000; Kaufman & 
Lichtenberger, 1999)”. 
Referência: FERNANDES LOPES, REGINA MARIA et al . REFLEXÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS SOBRE A 
INTERPRETAÇÃO DA ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA ADULTOS. Act.Colom.Psicol.,  Bogotá ,  v. 15, n. 
2, p. 109-118,  Dec.  2012 . 
Portanto, apenas a alternativa C está correta. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 32 
Candidatos: 866397/ 838345/ 814554 
Alegações: Em síntese os candidatos não concordam com a resposta dada como correta, questionando os 
conceitos teóricos abordados, apresentando sua fundamentação. Alegando ainda que a alternativa correta é 
letra B. 
Decisão da Banca:  Segundo Piaget, ao atingir a fase das operações formais, o indivíduo adquire a sua forma 
final de equilíbrio Em outras palavras, ele alcança o padrão intelectual que persistirá durante a idade adulta. 
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Isso não quer dizer que ocorra uma estagnação das funções cognitivas, a partir do ápice adquirido na 
adolescência, como enfatiza Rappaport (1981, p. 63), "esta será a forma predominante de raciocínio utilizada 
pelo adulto. Seu desenvolvimento posterior consistirá numa ampliação de conhecimentos tanto em extensão 
como em profundidade, mas não na aquisição de novos modos de funcionamento mental". 
Considerando que a questão se refere explicitamente a mudanças cognitivas estruturais, somente a alternativa 
A está correta. 
Referência: RAPPAPORT, C.R. Modelo piagetiano. In RAPPAPORT; FIORI; DAVIS. Teorias do Desenvolvimento: 
conceitos fundamentais - Vol. 1. São Paulo: EPU, 1981. p. 51-75  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 33 
Candidatos: 838345 / 827345 / 814554 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta. E ou 
solicitam anulação alegando que não está coerente com o referencial citado. 
Decisão da Banca: É necessário conhecer os conceitos de sintomas positivos e negativos para responder a 
questão. Todos os sintomas apresentados são extraídos do DSM-V e, exceto pela alternativa D, são 
explicitamente identificados como negativos. Somente “discurso desorganizado” pode ser considerado um 
sintoma positivo, isto é, associado à fase aguda da doença. Segundo Araujo e Lotufo (2014) “O diagnóstico de 
Esquizofrenia sofreu alterações significativas nesta nova versão do DSM. O critério que define a sintomatologia 
característica (Critério A) continua requerendo a presença de no mínimo dois dos cinco sintomas para ser 
preenchido, mas a atual versão exige que ao menos um deles seja positivo, ou seja, associado à fase aguda do 
surto (delírios, alucinações ou discurso desorganizado)”.   
Portanto, apenas a alternativa D está correta. 
Referência ARAUJO, Álvaro Cabral; LOTUFO NETO, Francisco. A nova classificação Americana para os 
Transtornos Mentais: o DSM-5. Rev. bras. ter. comport. cogn.,  São Paulo ,  v. 16, n. 1, p. 67-82, abr.  2014  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 34 
Candidatos: 822498 / 866397 / 838345 / 833327 / 842237 / 814554 
Alegações:  Em síntese os candidatos ou alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta, 
solicitando sua anulação, ou afirmam que a resposta correta é a alternativa A, solicitando troca de gabarito, 
apresentando suas razões. 
Decisão da Banca: Não assiste razão aos recorrentes, questão e gabarito estão corretos, pois segundo Lopes 
(2010), “A definição de Competência está baseada numa tríade conhecida como CHA, que são os 
conhecimentos, as habilidades e as atitudes que uma pessoa possui. Cada cargo necessita de uma combinação 
específica e completa de CHA, e o colaborador precisa ter compatibilidade com esse perfil para atingir eficácia 
em resultados. O conhecimento refere-se a necessidade que o cargo tem de formação acadêmica, 
conhecimentos técnicos, especialidades. A habilidade tem relação com experiência, prática (vivência), domínio 
do conhecimento. Já a atitude representa as emoções, os valores e sentimentos, expressos pelo 
comportamento humano. (RABAGLIO, 2008, págs. 10-11)”. E ainda: “O trabalho de gerenciar competências se 
traduz em planejar, captar, desenvolver e avaliar as competências necessárias para a consecução dos objetivos 
organizacionais. (CARBONE, 2006, págs..44 e 77)”. 
 
Acrescente-se ainda que o termo “competência”, no contexto de “gestão por competência”, vai além do que 
é definido nos dicionários da língua portuguesa (não técnicos) 
 
Como a alternativa B é a única a mencionar os objetivos organizacionais, somente ela é correta. 
 
Referência: LOPES, J.E.S.  Seleção por competências: uma análise dos métodos de seleção de gestores de ti em 
órgão do poder legislativo federal. Trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação lato sensu em 
Governança em Tecnologia da Informação, da Universidade Católica de Brasília. Brasília: 2010  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Questão 35 
Candidatos: 814554  
Alegações: Nenhuma alegação 
Decisão da Banca: Recurso em branco não havendo nada a julgar; 
RECURSO NÃO CONHECIDO E INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

 
Questão 36 
Candidatos: 822498 
Alegações: candidato alega em síntese que o conteúdo não pode ser objeto de questões visto que é posterior 
a data de publicação do edital. (A Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº. 01/2018)   
Decisão da Banca: Assiste razão ao recorrente. Em relação à legislação, o edital é claro: “Poderão ser objeto de 
questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas, havidas e publicadas até o 
dia da publicação do presente edital”. (p. 36, Edital nº 001/2017).” A  questão deve ser anulada. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 37 
Candidatos: 814554 
Alegações: Em branco, sem fundamentação e sem pedido.  
Decisão da Banca: O candidato somente apresentou uma referência bibliográfica e não trouxe argumentos 
sobre a questão, desse modo não há como avaliar tal recurso. 
RECURSO NÃO CONHECIDO E INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Questão 39 
Candidatos: 826318 / 865060 / 820820 / 866327 / 838345 / 857994 / 833327 
Alegações: Os candidatos alegam em síntese que o item considerado incorreto, é correto e pede a correção do 
gabarito.     
Decisão da Banca: A questão pedia para assinalar a alternativa correta de acordo com os DEVERES fundamentais 
que constam no Código de Ética. O item considerado incorreto é um PRINCÍPIO fundamental e não um Dever 
fundamental como pedia a questão, sendo assim o item é considerado incorreto, considerando o enunciado 
da questão. O item é correto perante ao Código de Ética, mas é incorreto perante o pedido da questão. 
Referências: 
CONSELHO FEDERL DE PSICOLOGIA. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-
psicologia.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 40 
Candidatos: 866327 / 830593 
Alegações: Os candidatos alegam que a questão está confusa e pedem anulação da questão.   
Decisão da Banca: A questão pedia para assinalar o item incorreto de acordo com o que é vedado ao profissional 
psicólogo em sua atuação, ou seja, está claro o que a questão pede para realizar. O item incorreto faz parte do 
artigo 4º que fala sobre fixar a remuneração do trabalho do psicólogo, ou seja, a tornando incorreta, perante 
ao enunciado da questão. 
Referências: 
CONSELHO FEDERL DE PSICOLOGIA. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-
psicologia.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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Questão 32 
Candidatos: 848246 
Alegações: Em síntese o candidato não concorda com a resposta apresentada como correta alegando que na 
alternativa C) Atividades aeróbias moderadas. Como uma incorreta. Tendo em vista que a terapia ocupacional 
olhará muito mais além da patologia e do membro acometido, Atividades aeróbias moderadas poderão ser 
intervenções do terapeuta ocupacional, principalmente em idosos, em intervenção terapeuta/paciente ou 
mesmo na orientação  para realização destas atividades ou a não realização destas.   
Decisão da Banca:  Recurso não conhecido, candidato apresenta recurso sem nenhuma fundamentação ou 
referência bibliográfica que valide suas alegações, ferindo o item 13.9 do edital. 
RECURSO NÃO CONHECIDO E INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
Itajaí (SC) 22 de março de 2018. 
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