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ATO 011/2018  
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA OBJETIVA 

EDITAL Nº 001/2018 DE PROCESSO SELETIVO  
(Retificado conforme Ato 014/2018) 

O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no uso de suas atribuições legais juntamente 
com a Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, divulgam o 
Julgamento dos Recursos contra Prova Escrita e Gabarito Preliminar, conforme segue: 
  

1. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
QUESTÃO 8  – Língua Portuguesa - Vespertino 
Candidato: 907803 
Alegação: Em síntese a Candidata afirma que nenhum dos porquês equivale à expressão por qual. Pede 
por isso a anulação da questão. 
Decisão da banca: Segundo a Gramática de Luiz Antonio Sacconi, um dos quatro usos possíveis do por 
que (separado e sem acento) é substituindo a expressão por qual.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 9  – Língua Portuguesa - Vespertino 
Candidato: 895782 
Alegação: Rima externa: acontece no final do verso. 
Ex.: Não tem faltado bocas de serpentes, 
(Dessas que amam falar de todo o muNDO, 
E a todo o mundo ferem, maldizentes) 
Que digam: “Mata o teu amor profuNDO!” 
Rima interna: acontece dentro do verso. 
Ex.: Outubro 
No fim da alameda 
há raOIS e papagaIOS 
de papel de seda. 
“O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente.” 
A questão pergunta  quanto à posição da rima nos versos da estrofe, no poema 
acima ocorre a chamada rima:  
Na estrofe se inclui as duas rima interna e externa, além disto as duas estão em negrito. 
Decisão da banca: A questão contempla somente a rima externa, e como assim ela o é de fato não há 
razão para alteração ou pedidos de impugnação. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 13  – Raciocínio Lógico e Matemática - Vespertino 
Candidato: 895782 
Alegação: Progressão aritmética é um tipo de seqüência numérica que a partir do segundo elemento cada 
termo é a soma do seu antecessor por uma constante (5,7,9,11,13,15,17) essa seqüência é uma 
Progressão aritmética, pois os seus elementos são formados pela soma do seu antecessor com a 
constante 2. por exemplo: a1= 5  
a2 = 5 + 2 = 7  
a3 = 7 + 2 = 9  
Na questão o primeiro termo é 2 é a razão é 2 de modo que: 
a1 = 2 
a2 = 2 + 2 = 4 
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a3 = 4 + 2 = 6 
a4 = 6 + 2 = 8 
a5 = 8 + 2 = 10 
a6 = 10 +  2 = 12 
De modo que 64 não é o sexto termo desta progressão 
Decisão da banca: A Questão aborda explicitamente que se refere a uma PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 

e não como o solicitante especifica como uma PROGRESSÃO ARITMÉTICA, logo a fórmula geral é 

aᴺ=a₁.qᴺ⁻¹.  

Então a resposta da questão será sim 64 pois:  

aᴺ=2.2⁶ ⁻¹ 

aᴺ=2.2⁵  

aᴺ=2.32 

aᴺ=64    aᴺ= número de termos da progressão 

Assim como a progressão aritmética, a progressão geométrica (PG) é uma maneira de estabelecer uma 
sequência de números. Neste caso, no entanto, em vez de uma soma como elemento constante, temos 
uma multiplicação, sendo assim a candidata não assiste a razão, recuso indeferido. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 15  – Raciocínio Lógico e Matemática - Vespertino 
Candidato: 925176 
Alegação: "23 – 29 – 31 – X – 41 – 43 – 47 –Y, ou seja, 23 – 29 – 31 – 37 – 41 – 43 – 47 – 53. O 
enunciado da questão não específica a partir de qual número começa a sequência. Mas independente de 
qual se comece, não existe uma sequência lógica. Apenas para exemplificar, pegarei o número 23 como 
ponto inicial, no sentido horário. 6 – 2 – 6 – 4 – 2 – 4 – 6 é a evolução de um para o outro; e se 
considerássemos do Y para o 23 (-30).    
Nenhuma das alternativas possuem uma sequência lógica! Solicito a anulação desta. 
Decisão da banca: A sequência lógica da questão é somente que são os números primos, sendo assim a 
candidata não assiste a razão, recuso indeferido. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 – Temas de Saúde Pública e Legislação do SUS - Vespertino 
Candidato: 890793 – Técnico de Enfermagem Socorrista (SAMU) 
Alegação: Correção de gabarito  
Decisão da banca: Não conhecemos do recurso porque não foi apresentado fundamentação ou qualquer 
referência bibliográfica.  
RECURSO NÃO CONHECIDO - INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 27 – Temas de Saúde Pública e Legislação do SUS - Vespertino 
Candidato: 890793 - Técnico de Enfermagem Socorrista (SAMU) 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que com 
base na Lei n. 11.107/2005, existe a possibilidade de contratação de consórcio público por todos os entes 
da federação. 
Decisão da banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece 
anulação, isso porque a Lei n. 11.107/2005, que versa sobre as normas gerais de contratação de 
consórcios públicos pelos entes federativos, não é aplicável a assuntos envolvendo saúde pública. 
Tanto é assim que o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005, estabelece que os 
“consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam 
o Sistema Único de Saúde – SUS”. Complementando o disposto no texto de lei colacionado anteriormente, 
temos que a norma que estabelece princípios e diretrizes e regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS) 
é a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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De acordo com o artigo 10 da Lei Orgânica da Saúde, os “municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam‟. Sendo assim, 
somente a alternativa A da questão em análise está correta, pelo que não há motivos subsistentes para a 
sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica da Saúde. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
Lei Geral de Consórcios Públicos. Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
1.2.1 TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
 
QUESTÃO 31 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 907803, 935614 
Alegação: Em síntese candidatos alegam que o assunto da questão não está contido no conteúdo 
programático do edital. 
Decisão da banca: Banca avalia questão e recurso aceitando-o, uma vez que o conteúdo programático 
fala de operação de equipamentos de radiologia, mas não especifica os exames radiológicos em 
odontologia. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 37 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 925176, 907803 
Alegação: Em síntese alegam que:  - Não existe  Alimentamento do objeto- filme como esta na letra C, o 
que existe de fato é Alinhamento do objeto-filme, sendo assim a letra C e D estão incorretas. 
Conforme Literatura BONTRAGER  7 EDIÇÃO, Cap 2 pág 44. 
Decisão da banca: Como a questão solicita qual alternativa não é um fator de controle de distorções, o 
erro de digitação apresentado na alternativa C pode confundir candidato, deixando esta uma alternativa 
errônea, pois onde lesse ALIMENTAMENTO deveria ler-se ALINHAMENTO. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 40 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 925176 
Alegação: O método de Coyle é uma incidência especial utilizada nos processos patológicos ou 
traumatismo da região do rádio ou do processo coronóide da ulna. Tem por indicação localizar possíveis 
fraturas e luxações do cotovelo, particularmente da cabeça radial e processo coronóide.  Por tanto, a 
questão possui duas respostas corretas.  Letras A e D. Portanto, solicito a anulação da questão. 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, pois apesar do método de Coyle ser 
utilizado para visualizações especiais da cabeça radial e o processo coronoide, como mostrado na 
imagem abaixo, para visualização do processo coronoide, o cotovelo deve estar flexionado a 80º, e na 
imagem mostrada na questão, o cotovelo esta flexionado a 90º como é indicado para visualização da 
cabeça radio e colo. Deixando apenas a alternativa D correta. 
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FONTE: BONTRAGER e LAMPIGNANO, 2014, p. 61 
Bibliografia 
BONTRAGER, K.L; LAMPIGNANO, J.P. Bontrager manual práticos de técnicas e posicionamento 
radiográfico. 8ed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
1.2.2 TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA (SAMU)  
 
QUESTÃO 36 - Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 914232 
Alegação: 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 pelo candidato, e conforme enunciado do anexo III do edital, motivo pelo qual, 
conheço do recurso e dou-lhe provimento. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 

1.2.3 VIGIA  
 
QUESTÃO 36 –Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 937289 
Alegação: A questão 36 da prova para o cargo de Vigia,  O Vigia não pode abandonar o seu local de 
trabalho para prestar socorro a uma vítima de acidente na rua ,fora do seu local de trabalho , o Vigia 
poderia acionar o 192 , 193 ou 190 pra resolve tal situação  ficando o mesmo no seu  local de trabalho. 
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Pois não é competência do Vigia  oque acontece fora do seu local de trabalho , oque ele poderia fazer era 
ligar para os órgãos competentes  como foram mencionados acima , sem mais delongas. 
 
Decisão da banca: O enunciado da questão não informa o local do atropelamento (se fora ou dentro do 
local de trabalho). Em qualquer situação, o vigia deve acionar o socorro para a vítima. Isso não implica, 
necessariamente, no abandono do local do trabalho. Sempre que possível, o ideal é sinalizar o local do 
acidente, evitando que possa ocorrer outro. Isso pode ocorrer até mesmo, por exemplo, na cancela onde o 
vigia trabalha. Nessas situações não há necessidade de avisar o superior, nem intimidar a pessoa que 
causou o acidente. E gritar por socorro pode ser uma tentativa frustrada de primeiros socorros. Portanto, 
as demais alternativas não são opções para primeiros socorros de um acidente. Reiterando a alternativa 
“B” como a correta. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 

1.2.4 RECEPCIONISTA (GERAL) 
 
QUESTÃO 34 –Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 890002 
Alegação: Prova de recepcionista geral questão 34 tem palavra errada. ..o correto é sintética e não 
sindética. 
Decisão da banca: Não conhecemos do recurso porque não foi apresentado fundamento suficiente e a 
palavra citada não foi encontrada na questão em tese.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
2.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
QUESTÃO 7  – Língua Portuguesa - Matutino 
Candidato: 923667, 937301 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que há uma ambiguidade na definição da questão 
supracitada. Solicitam a revisão e anulação da questão.  
Decisão da banca: Apesar da semelhança de funções com a vírgula, a função enumerativa é da alçada 
mais específica do ponto e vírgula, pois como nos diz Douglas Tufano (Estudos de Língua Portuguesa: 
Gramática), “o ponto e vírgula é também usado para separar itens de um enunciado enumerativo...” (p. 
210) Por isso mesmo, indeferimos os pedidos.  
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 7  – Língua Portuguesa - Vespertino 
Candidato: 933135 
Alegação: Questão com resposta subjetiva, por isso peço anulação da questão. 
Decisão da banca: Não possui razão de ser o argumento do alegante, já que toda a interpretação, 
principalmente de um poema, traz certa carga de subjetividade. Por isso mesmo e por respeitarmos a 
concatenação dos eventos descritos no poema. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 8  – Língua Portuguesa - Vespertino 
Candidato: 933135 
Alegação: Em síntese a candidata defende que a resposta considerada correta não é verdadeira, pois “os 
atores do texto não agridem o próprio meio que vivem.” Solicita alteração de gabarito. 
Decisão da banca: Não possui razão de ser o argumento do alegante, já que toda a interpretação, 
principalmente de um poema, traz certa carga de subjetividade. Por isso mesmo e por respeitarmos a 
concatenação dos eventos descritos no poema. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 9  – Língua Portuguesa - Matutino 
Candidato: 923667 
Alegação: A questão número 9 que dita: Sobre a concordância verbal, como fica os verbos relacionados a 
nomes de lugar ou títulos de obras, isso quando tais nomes ou títulos forem formas plurais acompanhadas 
também de artigos no plural?  Pede a alternativa correta dando como resposta a letra b (O verbo vai para 
o plural), porém, provavelmente há mais de uma resposta correta para essa questão, visto que, existem 
títulos de obras como por exemplo, Os Lusíadas e Os Sertões, que só são escritos no plural. Nesse caso, 
há possibilidade de escolha, pois o verbo tanto pode estar no singular quanto no plural. É o que afirma 
Mayra Gabriella de Rezende Pavan do site Português do UOL, segundo ela, "No caso dos nomes de obras 
(literárias, musicais, teatrais etc.) que sempre são escritos no plural, há a possibilidade da chamada 
concordância ideológica, isto é, quando a concordância não é feita a partir dos termos presentes na 
oração, mas com a ideia estabelecida por eles. Veja os exemplos: Os Sertões contam a saga de Canudos. 
(A obra) Os Sertões conta a saga de Canudos" 
A concordância ideológica ou siléptica que acontece em títulos de obras acompanhados de artigos no 
plural aceitando verbos no singular também é reforçada pela 
Gramática metódica da língua portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida, § 711 e a Nova gramática do 
português contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra, p. 487. 
Decisão da banca: Não possui razão em seu argumento o alegante, pois se é fato que há nomes ou 
títulos que já estão no plural, independentes do artigo, então para a regra geral, a exceção não criará 
conflito e, assim, o artigo no plural não entrará em choque com o nome ou título, pois estes permanecerão 
no plural. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 

QUESTÃO 12 – Raciocínio Lógico e Matemática - Vespertino 
Candidato: 908475 
Alegação: Venho muito respeitosamente solicitar correção da questão. A mesma pede que se determine o 
oitavo (8o) termo de uma progressão aritmética - P.A onde a1 = 3 e r = 4 
Fórmula para determinar os termos de uma P.A ----> an = a1. (n-1).r 
Onde: an = termo que se pretende encontrar 
           a1 = primeiro termo da P.A 
           n = número de termos da P.A 
           r = razão 
a8 = 3+(8-1).4 
a8 = 3+7.4 
a8 = 3+28 
a8 = 31  sendo essa a alternativa correta para a questão. 
Ou como se trata de uma progressão relativamente, pequena, podemos visualizar claramente os termos 
regidos pela razão de 4: 
                                                3  7  11  15  19  23  27  31... 
Dessa forma e não havendo essa alternativa, solicito a anulação da questão. 
Decisão da banca: A Questão aborda explicitamente que se refere a uma PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 
e não como o solicitante especifica como uma PROGRESSÃO ARITMÉTICA, logo a fórmula geral é 
aᴺ=a₁.qᴺ⁻¹. 
Então, a resposta da questão é sim 49152 pois: 

aᴺ=3.4⁸ ⁻¹ 

aᴺ=3.4⁷  

aᴺ=3.16384 

aᴺ=49152 
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Assim como a progressão aritmética, a progressão geométrica (PG) é uma maneira de estabelecer uma 
sequência de números. Neste caso, no entanto, em vez de uma soma como elemento constante, temos 
uma multiplicação, sendo assim a candidata não assiste a razão, recuso indeferido. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 13  – Raciocínio Lógico e Matemática - Matutino 
Candidato: 926528 
Alegação: "Utilizando a fórmula de bháskara, você chega em um ponto que tem uma raiz negativa. 
Entretanto, ""não existe"" raiz de número negativo. 
Além disso, outra forma de resolver seria substituir o x pelos valores dados pelas alternativas. Entretanto, 
nenhuma alternativa, em sua totalidade, zera a equação. Portanto, não há alternativa. 
Nestes termos, solicito anulação da questão."  
Decisão da banca: Utilizando a fórmula de bháskara, você chega a um ponto que tem uma raiz negativa. 
Entretanto, "não existe" raiz de número negativo. Além disso, outra forma de resolver seria substituir o x 
pelos valores dados pelas alternativas. Entretanto, nenhuma alternativa, em sua totalidade, zera a 
equação. Portanto, não há alternativa, sendo assim assiste à razão a candidata. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 16 - Conhecimentos Gerais - Vespertino 
Candidato: 898184, 903835 
Alegação: Em síntese os candidatos questionam de forma muito respeitosa com a banca, sobre o fato de 
que a série “O Matador” objeto do mérito do enunciado, tenha sido veiculado somente em programa de 
plataforma paga, alegando que assim, muita gente não viu.  Alegam que isso causa prejuízo aos 
candidatos em geral, pois direciona àqueles que são privilegiados e possuem planos pagos. Pedem 
anulação da questão.  
Decisão da banca: Embora o conteúdo completo esteja na plataforma monetizada, proliferam na rede 
mundial de computadores, notícias, críticas, comentários, ponderações, e as mais diversas citações sobre 
este seriado, que chega a parecer impossível o cidadão comum, mesmo que pouco curioso, não possa 
identificar perfeitamente a resposta sugerida na questão. Pra se ter ideia da repercussão deste seriado, 
choveram notícias – no Brasil e exterior – sobre a intenção de algumas personalidades públicas da maior 
relevância que anunciaram sua intenção de processar os diretores e autores da trama, pois se viram 
retratados no enredo. Os links abaixo corroboram com esta afirmativa, e ficam indeferidos os recursos. 
Referências: 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/11/primeira-producao-da-netflix-no-brasil-o-matador-
ja-esta-disponivel-9995186.html 
http://br.ign.com/netflix/53874/news/o-matador-novo-filme-brasileiro-da-netflix-ganha-data-de-est 
https://canaltech.com.br/cinema/o-matador-primeiro-filme-brasileiro-da-netflix-ganha-trailer-e-data-de-
estreia-101170/ 
 INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 

QUESTÃO 17 - Conhecimentos Gerais - Matutino 
Candidatos: 898183, 889243 
Alegação: Em síntese os candidatos questionam de forma muito respeitosa com a banca, sobre o fato de 
que a série “O Mecanismo” objeto do mérito do enunciado, tenha sido veiculado somente em programa de 
plataforma paga, alegando que assim, muita gente não viu.  Alegam que isso causa prejuízo aos 
candidatos em geral, pois direciona àqueles que são privilegiados e possuem planos pagos. Pedem 
anulação da questão.  
Decisão da banca: Embora o conteúdo completo esteja na plataforma monetizada, proliferam na rede 
mundial de computadores, notícias, críticas, comentários, ponderações, e as mais diversas citações sobre 
este seriado, que chega a parecer impossível o cidadão comum, mesmo que pouco curioso, não possa 
identificar perfeitamente a resposta sugerida na questão. Pra se ter ideia da repercussão deste seriado, 
choveram notícias – no Brasil e exterior – sobre a intenção de algumas personalidades públicas da maior 
relevância que anunciaram sua intenção de processar os diretores e autores da trama, pois se viram 
retratados no enredo. Os links abaixo corroboram com esta afirmativa, e ficam indeferidos os recursos. 
Referências: 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/11/primeira-producao-da-netflix-no-brasil-o-matador-ja-esta-disponivel-9995186.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/11/primeira-producao-da-netflix-no-brasil-o-matador-ja-esta-disponivel-9995186.html
http://br.ign.com/netflix/53874/news/o-matador-novo-filme-brasileiro-da-netflix-ganha-data-de-est
https://canaltech.com.br/cinema/o-matador-primeiro-filme-brasileiro-da-netflix-ganha-trailer-e-data-de-estreia-101170/
https://canaltech.com.br/cinema/o-matador-primeiro-filme-brasileiro-da-netflix-ganha-trailer-e-data-de-estreia-101170/
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https://veja.abril.com.br/politica/lula-diz-que-vai-processar-a-netflix-pela-serie-o-mecanismo/ 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2018/03/lula-diz-que-vai-processar-netflix-por-causa-da-
serie-o-mecanismo-cjfd1ch9w030001phwehzf1py.html 
https://www.oantagonista.com/brasil/lula-processa-netflix/ 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lula-ameaca-processar-netflix-por-serie-sobre-lava-
jato,f977faa0fa41c8b942b0a4942bef16519lqlerbc.html 
http://www.dw.com/pt-br/lula-amea%C3%A7a-processar-netflix-por-s%C3%A9rie-sobre-lava-jato/a-
43186219 
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2018-03-29-E-por-causa-desta-serie-que-Lula-da-Silva-vai-
processar-a-Netflix 
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2018/03/29/lula-ameaca-processar-netflix-por-
serie-sobre-lava-jato.htm 
https://oglobo.globo.com/brasil/lula-cita-conflitos-durante-caravana-revela-intencao-em-processar-netflix-
22537238 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 

2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 22 – Temas de Saúde Pública e Legislação do SUS - Matutino 
Candidato: 898019, 927203 
Alegação: Em síntese os candidatos impetram recurso sobre a questão mencionada, alegando, em 
síntese, que a alternativa D também estaria correta. Diz que a questão contraria o disposto no parágrafo 1º 
do artigo 17 do Estatuto do Idoso. 
Decisão da banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece 
anulação, isso porque, conforme bem divulgou o gabarito preliminar, somente a alternativa B da questão 
22 está correta. O caput do artigo 17 do Estatuto do Idoso estabelece que ao “idoso que esteja no domínio 
de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado 
mais favorável”. 
Neste sentido, é direito do idoso optar pelo seu tratamento de saúde e, quando não for possível que esta 
opção seja feita pelo idoso, a lei prevê nos incisos do parágrafo único do artigo 17 as atitudes que deverão 
ser tomadas pelo médico. A alternativa D realmente está incorreta, pois está em desacordo com o disposto 
no inciso III do artigo 17 do Estatuto do Idoso. 
Em caso de iminente risco de vida, o médico só procederá à opção quando não for possível contatar em 
tempo hábil o curador ou familiares do idoso enfermo. A alternativa D mencionou justamente o contrário ao 
afirmar “ainda que algum familiar ou o curador do idoso esteja presente”. 
Salientasse que ao analisar a questão o candidato deve se ater somente aos fatos apresentados no 
exercício e não formular questões hipotéticas, daí porque não se vislumbra duplo sentido na questão. 
Além disso, a alternativa B é cópia fiel e literal da segunda parte do inciso IV do artigo 17 do Estatuto do 
Idoso. 
Diante de tais considerações, não estando presentes vícios ou erros na questão em análise, não há que 
se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Estatuto do Idoso. Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://veja.abril.com.br/politica/lula-diz-que-vai-processar-a-netflix-pela-serie-o-mecanismo/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2018/03/lula-diz-que-vai-processar-netflix-por-causa-da-serie-o-mecanismo-cjfd1ch9w030001phwehzf1py.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2018/03/lula-diz-que-vai-processar-netflix-por-causa-da-serie-o-mecanismo-cjfd1ch9w030001phwehzf1py.html
https://www.oantagonista.com/brasil/lula-processa-netflix/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lula-ameaca-processar-netflix-por-serie-sobre-lava-jato,f977faa0fa41c8b942b0a4942bef16519lqlerbc.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/lula-ameaca-processar-netflix-por-serie-sobre-lava-jato,f977faa0fa41c8b942b0a4942bef16519lqlerbc.html
http://www.dw.com/pt-br/lula-amea%C3%A7a-processar-netflix-por-s%C3%A9rie-sobre-lava-jato/a-43186219
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http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2018-03-29-E-por-causa-desta-serie-que-Lula-da-Silva-vai-processar-a-Netflix
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2018-03-29-E-por-causa-desta-serie-que-Lula-da-Silva-vai-processar-a-Netflix
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2018/03/29/lula-ameaca-processar-netflix-por-serie-sobre-lava-jato.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/internacional/2018/03/29/lula-ameaca-processar-netflix-por-serie-sobre-lava-jato.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/lula-cita-conflitos-durante-caravana-revela-intencao-em-processar-netflix-22537238
https://oglobo.globo.com/brasil/lula-cita-conflitos-durante-caravana-revela-intencao-em-processar-netflix-22537238
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QUESTÃO 23 – Temas de Saúde Pública e Legislação do SUS - Matutino 
Candidato: 903003, 900813, 927203 
Alegação: Em síntese os candidatos impetram com recurso sobre a questão mencionada, alegando, em 
síntese, que com base no artigo 199 da Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, as alternativas 
A e D estariam corretas. 
Decisão da banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece 
anulação, isso porque, embora seja permitida constitucionalmente a participação da iniciativa privada na 
assistência à saúde no país, esta participação se dá mediante contrato de direito público ou convênio, e 
não contrato de direito privado conforme fez menção a alternativa D da questão em análise. 
Vejamos o que diz o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal: “as instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. 
Diante do exposto, a questão 23 do caderno de provas comporta somente uma alternativa correta (letra A), 
não havendo motivos subsistentes para a sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
Lei Orgânica da Saúde. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
QUESTÃO 27 – Temas de Saúde Pública e Legislação do SUS - Vespertino 
Candidato: 890794 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que com 
base na Lei n. 11.107/2005, existe a possibilidade de contratação de consórcio público por todos os entes 
da federação. 
Decisão da banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece 
anulação, isso porque a Lei n. 11.107/2005, que versa sobre as normas gerais de contratação de 
consórcios públicos pelos entes federativos, não é aplicável a assuntos envolvendo saúde pública. 
Tanto é assim que o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005, estabelece que os 
“consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam 
o Sistema Único de Saúde – SUS”. Complementando o disposto no texto de lei colacionado anteriormente, 
temos que a norma que estabelece princípios e diretrizes e regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS) 
é a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
De acordo com o artigo 10 da Lei Orgânica da Saúde, os “municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam‟. Sendo assim, 
somente a alternativa B da questão em análise está correta, pelo que não há motivos subsistentes para a 
sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Lei Orgânica da Saúde. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
˃http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
Lei Geral de Consórcios Públicos. Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm˂. Acesso em 13 de abril de 2018. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 29 – Temas de Saúde Pública e Legislação do SUS - Matutino 
Candidato: 926387 
Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, única e exclusivamente, 
que a questão não deixou claro sobre qual Política Nacional de Atenção Básica a questão foi formulada. 
Decisão da banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise merece 
anulação. A Política Nacional de Atenção Básica é uma só e atualmente está regulamentada pela Portaria 
do Ministério da Saúde n. 2.436, de 21 de setembro de 2017 – documento legal que fundamentou a 
formulação da questão. Observa-se a ausência de apontamentos de eventuais vícios ou erros na questão 
por parte do candidato, o que em tese poderia gerar a sua anulação. Salientasse que o candidato apenas 
alegou não saber em qual Política Nacional de Atenção Básica a questão foi formulada, o que evidencia a 
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falta de pesquisa de sua parte acerca do tema devidamente previsto no edital de abertura do concurso 
público. 
Diante de tais apontamentos, e verificando-se que não subsistem erros na questão em análise, na há que 
se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Portaria do Ministério da Saúde n. 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: ˃ 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017˂. Acesso 
em 13 de abril de 2018. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.1 FISIOTEURAPEUTA (GERAL)  
 
QUESTÃO 31 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 889331, 930832, 919575 
Alegação: Em síntese candidatos alegam que existem mais de uma alternativa correta na questão. 
Decisão da banca: Houve equívoco ao redigir a questão, faltando no enunciado à descrição de que era 
para assinalar a questão INCORRETA. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 38 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 889331 
Alegação: Lesão do labrum acetabular (alternativa D) também se enquadra como lesão do quadril 
(alternativa C), tendo a questão duas respostas possíveis. 
Decisão da banca: O requerente está certo em afirmar que é uma lesão do quadril, mas a questão deixa 
bem esclarecida que está falando da estrutura fibrocartilaginosa que reveste o acetábulo (no caso, o 
labrum), referindo-se a assertiva da alternativa D (Lesão do Labrum acetabular). 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.2 ASSISTENTE SOCIAL (NASF)  
 
QUESTÃO 31 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 896126 
Alegação: "A questão de número 31 é completamente construída com base no texto exposto no site do 
CRESS RJ (FONTE: http://www.cressrj.org.br/site/servico-social/). Porém, percebe-se que não houve 
reformulação das alternativas com vista na sequência das mesmas, uma complementa a outra. Ou seja, é 
um copia e cola, mudando-se algumas palavras para confundir o leitor. E, tendo em vista que não há 
informações adicionais, não sabe-se qual o período histórico a frase está se referindo, pois simplesmente 
recortaram-na de um texto. 
Como por exemplo, esta: 
""Com supervalorização da técnica, considerada autônoma 
e como um fim em si mesma, e com base na defesa da 
neutralidade científica, a profissão se desenvolve através do 
Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço 
Social de Comunidade."" 
A alternativa em questão não menciona qual o período histórico em que isto ocorre, se no Serviço Social 
conservador ou no Serviço Social atual, o qual, não defende a neutralidade científica. O Serviço Social em 
sua gênese , bebe na fonte da sociologia de base positivista que defende tal neutralidade. 
Desta forma, como posso afirmar se verdadeiro ou falso se o Serviço Social já defendeu ambas ideias? 
Reforçando a ideia de que o Serviço Social atual não defende a neutralidade, CHAGAS, 2015, p.185 diz: 
""...o que estamos aqui propondo como reflexão, a título de conclusão, é 
que não há neutralidade: nem na formação, nem no exercício profissional. E, não havendo 
neutralidade, existem posições ético-políticas variadas que podemos adotar, cabendo a 
nós – individual ou coletivamente – essa escolha."" 
Portanto, peço por gentileza, a anulação de tal questão por mal formulação." 
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Decisão da banca: Questões Interpretativas.  Destacando que o (a) candidato se refere a “mudando 
algumas palavras para confundir o leitor. Ressaltamos que algumas palavras mudam totalmente o sentido 
da frase, por isso a necessidade da interpretação.  No conteúdo programático, temos : História do Serviço 
Social. Os conselhos regionais baseiam-se em registros utilizados na formação acadêmica, no enunciado 
da questão enfatiza as ideias de Mary Richmond,  a técnica que  estava a serviço da doutrina social da 
igreja e que nos  anos 40 e 50 o Serviço Social brasileiro recebe influência norte-americana. No exemplo 
sugerido pelo ( a) candidato ( a):  Com  a supervalorização da técnica, considerada autônoma e como um 
fim em si mesma, e com base na defesa da neutralidade científica, a profissão se desenvolve através do 
Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de Comunidade, está explicito que se 
trata do Serviço Social Tradicional – Conservador e não atual.  Todas as alternativas retratam um 
momento da história da profissão. A mesma menção se refere ao segundo exemplo.  
Referência Bibliográfica:   
 http://www.cressrj.org.br/site/servico-social 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 36 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 893700, 896126 
Alegação: Em síntese os candidatos impetraram com recurso sobre a questão mencionada, alegando que  
há duas alterativas incorretas, sendo a alternativa A e C ." 
Decisão da banca: A questão mencionava que era de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, e a alternativa C está em desacordo com Art. 3o da referida legislação: É obrigação 
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, equivoco 
ao mencionar casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, tornando a alternativa também 
incorreta, sendo assim a banca decidi pela anulação da questão. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 38 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Vespertino 
Candidato: 893700,  
Alegação: "Conforme os motivos expostos a seguir, solicito a anulação da questão nº 38 por conter duas 
alternativas corretas: 
A questão nº 38 pedia para assinalar a alternativa correta referente aos movimentos sociais e o gabarito 
preliminar indicou como certa a alternativa de letra '""A"". 
Contudo, verifica-se que a alternativa de letra ""C"" também está correta. Referida alternativa dispõe o 
seguinte sobre os movimentos sociais: ""Podem objetivar a residência em mudar, a transição ou mesmo a 
revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social. Seja a luta por um algum ideal, seja pelo 
questionamento de uma determinada realidade que se caracterize como algo que impeça a realização dos 
anseios deste movimento, este último constrói uma identidade para a luta e defesa de seus interesses"". O 
termo no início da frase ""podem objetivar a RESIDÊNCIA EM MUDAR"" é uma colocação que não existe 
e não altera o sentido da frase, pois toda a afirmativa está correta.Isso pode ser observado no texto 
contido no seguinte link:  
(http://www.wikijornal.com/plantaofilosofico/Artigo.asp?id=16566&d=movimentos_sociais).  
O termo RESIDÊNCIA nada tem a ver com a afirmativa, o que confunde o leitor, visto que toda a frase traz 
questões verdadeiras sobre os movimentos sociais. Creio que a banca queria ter escrito no lugar de 
RESIDÊNCIA a palavra RESISTÊNCIA, o que sim tornaria a questão incorreta, porém não é isto que está 
escrito na afirmativa o que  a não a torna incorreta. Trata-se de um erro de digitação mas que não alterou 
o sentido da frase, a qual traz a ideia de que os movimentos sociais objetivam mudanças e revoluções em 
relação a uma realidade não satisfatória para determinado grupo, conforme dispõe o texto referenciado 
acima.  
Desse modo, a alternativa ""C"" como está escrita na prova é totalmente correta. 
Assim, requeiro a anulação da questão de n. 38 por conter duas afirmativas corretas. 
Bibliografia: http://www.wikijornal.com/plantaofilosofico/Artigo.asp?id=16566&d=movimentos_sociais" 
 
Decisão da banca: O (a) próprio (a) candidato (a) destaca que termo RESIDÊNCIA não tem relação com 
a afirmativa, o que confunde o leitor, mesmo que todo o restante a frase traga coerência sobre os 

http://www.cressrj.org.br/site/servico-social
http://www.wikijornal.com/plantaofilosofico/Artigo.asp?id=16566&d=movimentos_sociais
http://www.wikijornal.com/plantaofilosofico/Artigo.asp?id=16566&d=movimentos_sociais
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movimentos sociais. O equívoco da escrita Residência não deixa a afirmativa correta, pois como 
mencionado não há relação com o conteúdo da frase.   
Referência Bibliográfica:   
http://www.wikijornal.com/plantaofilosofico/Artigo.asp?id=16566&d=movimentos_sociais 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.3 ASSISTENTE SOCIAL (CAPS)  
 
QUESTÃO 33 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Matutino 
Candidato: 903003 
Alegação: "A questão extraída do titulo  ""A UTILIDADE DA PESQUISA PARA O SERVIÇO SOCIAL"" de 
Potyara A. P. Pereira fala sobre a utilização da pesquisa e a resposta D também seria correta dessa forma 
anulando a questão 
C) No que concerne ao caráter e à função da pesquisa e da teoria no Serviço Social, em consonância com 
o paradigma indicado, faz-se necessário explicitar que existem pesquisas e pesquisas. Ou melhor, existem 
investigações com o objetivo de testar teorias produzir novos conhecimentos ou fazer avançar os quadros 
conceituais existentes, os modelos analíticos disponíveis e seus dispositivos metodológicos, referentes a 
um determinado campo do saber; mas também existem outras investigações menos complexas, embora 
menos importantes, como as que são realizadas para resolver problemas práticos ou particulares. 
OBS: DANDO ENFASE AO TEXTO A RESPOSTA É COERENTE,DESSA FORMA  TAMBÉM É 
CORRETA" 
Decisão da banca: Na referida alternativa deixa claro que existem outras investigações menos 
complexas, e menos importantes, o que não coincide, de acordo com a afirmativa é correto afirmarmos: 
Por fim, no que concerne ao caráter e à função da pesquisa e da teoria no Serviço Social, em consonância 
com o paradigma indicado, faz-se necessário explicitar que existem pesquisas e pesquisas. Ou melhor, 
existem investigações com o objetivo de testar teorias, produzir novos conhecimentos ou fazer avançar os 
quadros conceituais existentes, os modelos analíticos disponíveis e seus dispositivos metodológicos, 
referentes a um determinado campo do saber; mas também existem outras investigações menos 
complexas, embora não menos importantes, como as que são realizadas para resolver problemas práticos 
ou particulares. Por ser menos complexas , não afirma que deve ser menos importantes. 
Referência Bibliográfica:   
 PEREIRA-PEREIRA, P. A. A importância da pesquisa para o desenvolvimento do Serviço Social no Brasil. 
In: Caderno técnico, Brasília: SESI, n. 17, 1988. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.4 CIRUGIÃO DENTISTA - ESF  
 
QUESTÃO 33 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Matutino 
Candidato: 923667 
Alegação: "A questão número 33 pede a alternativa incorreta e dá como resposta a letra A, porém, a letra 
C também encontra-se incorreta, pois, afirma que: 'Os dentes cuja erupção ocorre primeiro (incisivos e 
primeiros molares) são menos afetados', e essa afirmação é errônea, porque, segundo Souza, M.F.A, 
2007, na sua defesa de mestrado intitulada: 'Nível de conhecimento do CD no diagnóstico diferencial da 
fluorose dentária' onde mostra que a fluorose tem sua localização em incisivos, pré-molares e molares, 
nos terços médio, incisal e cúspide desses dentes. Assim como afirma, Peverari AC, Forni TIB, Frazão P. 
Prevalência de fluorose dentária em escolares no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, 
Brasil, 2000. São Bernardo do Campo: Faculdade de Odontologia, Universidade Metodista de São Paulo; 
2001. (Relatório de pesquisa), que em sua pesquisa destaca que o grupo dentário dos pré-molares foi o 
mais afetado. 
Sendo assim, essa questão apresenta duas respostas incorretas." 
Decisão da banca: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca tem a esclarecer que a 
questão NÃO possui duas alternativas incorretas pelas seguintes razões:  primeiramente, embora alguns 
autores citem que a fluorose atinja também incisivos e molares (conforme dissertação referenciada pelo 
recursante), a alternativa C em nenhum momento afirma que esses dentes não sejam afetados e sim, que 
são MENOS afetados em termos de prevalência. Segundamente, a banca não reconhece também como 
válida a outra referência usada pelo recursante, em que “Peverari et al-2000” concluem em seu estudo que 

http://www.wikijornal.com/plantaofilosofico/Artigo.asp?id=16566&d=movimentos_sociais
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o grupo dentário mais afetado seria dos pré-molares, tanto pelo fato de que um único estudo não é 
representativo o suficiente para se falar de prevalência e ainda que fosse, a alternativa „C‟ está tratando de 
molares e incisivos.  Porém, conforme outros estudos, de fato, os pré-molares são mais gravemente 
afetados, o que não torna a questão errada, uma vez que a questão nem discorre acerca dos grupos mais 
prevalentes, tampouco de pré-molares. Ademais, a questão encontra respaldo teórico no „Guia de 
Recomendações para uso de Fluoretos no Brasil‟, lançado pelo ministério da saúde em 2009, onde a 
informação contida na alternativa „C‟ encontra-se na página 36. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.5 ENFERMEIRO (DST/AIDS – ESF – GERAL)  
 
QUESTÃO 35 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Matutino 
Candidato: 898019, 894945 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta. 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, uma vez que, de acordo com o INCA:  
“A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen 
(alternativa C CORRETA). Ela é um órgão muito pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da 
bexiga e à frente do reto (alternativa A INCORRETA, pois afirma que fica acima da bexiga e ao lado do 
reto). A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é 
eliminada. A próstata produz parte do sêmen, líquido espesso que contém os espermatozóides, liberado 
durante o ato sexual (alternativa B INCORRETA)” 
Alternativa D incorreta, pois não foi achado parâmetros científicos para quantificar esta afirmação, mesmo 
candidato afirmando que cientistas descobriram órgão semelhante a próstata em mulheres, não é um dado 
encontrado da literatura cientifica, “relação de incidência de câncer de próstata em homens e mulheres). 
 

 
 
Referência Bibliográfica:   
INCA. Tipos de Cancer – Prostata. Disponivel em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata/definicao+ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
QUESTÃO 36 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Matutino 
Candidato: 894945  
Alegação: A questão foi formulada de uma maneira muito confusa visto que, a criança pode ou não ter 
uma mamada prolongada. Isso vai depender de vários aspectos. Portanto a mamada prolongada pode ser 
indicador de eficiência ou não. O próprio Ministério da Saúde, no Manual Saúde da Criança: Nutrição 
Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, dispõe sobre o assunto. 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, visto que o enunciado solicita qual 
alternativa não contem um indicador de eficiência da mamada, e como afirma o candidato, a criança pode 
ou não ter uma mamada prolongada, e isso dependerá de vários aspectos, mas não tem como ser um 
indicar de eficiência, visto que um bebe pode ficar tempo no peito, mas com uma pega incorreta, 
apresentar-se choroso, irritado e sem ganho ponderal adequado. São indicadores de eficiência da 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata/definicao
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mamada: - Lactente está tranquilo e dorme bem entre as mamadas, desperta-se ativo. -Molha mais de 
seis fraldas em 24 horas. -Ganho de peso ponderal e satisfatório. 
Referência Bibliográfica: MS, Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de  
Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 38 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo – Matutino (Retificado) 
Candidato: 933134, 926387  
Alegação: A questão tem como tema aspectos que não garantem a gravidez. O gabarito considerou a 
afirmativa errada. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por essa Banca Examinadora, requer 
a ponderação de que 2 alternativas podem corresponder a resposta certa. Assim, requer a avaliação das 
ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação/alteração de gabarito da questão. 
Decisão da banca: Assiste razão aos candidatos, houve equívoco na elaboração da alternativa da 
questão, tornando-a sem resposta, a alternativa correta indicada no gabarito a letra “D” (Dor baixo vente e 
aumento da frequência urinaria), traz dois sinais sendo que somente um sinal não é sugestivo de gravidez 
que é “Dor baixo ventre” e o sinal aumento da frequência urinaria é um sinal sugestivo de gravidez, 
conforme o descrito no “Caderno de Atenção Básica - Atenção ao pré-natal de baixo risco”, que sita os 
sinais de presunção de gravidez, conforme extraído, • Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, 
salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência); deixando assim 
a questão sem alternativa correta, devendo ser anulada a questão. 
Referência Bibliográfica: Cadernos de Atenção Básica, n° 32 - ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO 
RISCO/ Brasília –DF/ 2013 Disponível em:  
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf  
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 40 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo - Matutino 
Candidato: 898019, 907963  
Alegação: A questão foi formulada de uma maneira muito confusa visto que, a criança pode ou não ter 
uma mamada prolongada. Isso vai depender de vários aspectos. Portanto a mamada prolongada pode ser 
indicador de eficiência ou não. O próprio Ministério da Saúde, no Manual Saúde da Criança: Nutrição 
Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, dispõe sobre o assunto. 
 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, visto que o enunciado solicita qual 
alternativa não contém um indicador de eficiência da mamada, e como afirma o candidato, a criança pode 
ou não ter uma mamada prolongada, e isso dependerá de vários aspectos, mas não tem como ser um 
indicar de eficiência, visto que um bebe pode ficar tempo no peito, mas com uma pega incorreta, 
apresentar-se choroso, irritado e sem ganho ponderal adequado. São indicadores de eficiência da 
mamada: - Lactente está tranquilo e dorme bem entre as mamadas, desperta-se ativo. -Molha mais de 
seis fraldas em 24 horas. -Ganho de peso ponderal e satisfatório. 
Referência Bibliográfica: MS, Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de  
Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.6 ENFERMEIRO (CAPS- DVE)  
 
QUESTÃO 32 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo – Vespertino 
Candidato: 937840 
Alegação: Solicito anulação da questão, pois é uma característica fisiológica o humor deprimido, pois de 
acordo com o Ministério da Saúde a depressão é causada por "alterações químicas no cérebro do 
indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores (serotonina, noradrenalina e, em 
menor proporção, dopamina), substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células", todas 
essas alterações afetam o estado humoral do indivíduo. 
Referência: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/76depressao.html 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/76depressao.html
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Decisão da banca: Banca Avalia Questão e recurso, mantendo-a, uma fez que o enunciado solicita qual 
alternativa não contem um sintoma fisiológico resultante da depressão, e de acordo com “no diagnóstico 
da depressão levam-se em conta: sintomas psíquicos; fisiológicos; e evidências comportamentais: 
- Sintomas psíquicos: HUMOR DEPRIMIDO (alternativa C da questão, ou seja, não é um sintoma 
caracterizado como fisiológico e sim psíquico); Redução da capacidade de experimentar prazer na maior 
parte das atividades, antes consideradas como agradáveis; Fadiga ou sensação de perda de energia; 
Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar decisões; 
- Sintomas Fisiológicos: alterações do sono (alternativa A); alterações do apetite (Alternativa B); redução 
do interesse sexual (alternativa D). 
- Sintomas de evidências comportamentais: retraimento social; crises de choro; comportamentos suicidas; 
Retardo psicomotor e lentificação generalizada, ou agitação psicomotora. 
Referência Bibliográfica:   
PORTO, J.A.D. Conceito e Diagnóstico. Revista Brasileira de Psiquiatrica, vol.21, s.1. São Paulo, Maio de 
1999. Disponivel em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44461999000500003 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 33 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo – Vespertino 
Candidato: 927963 
Alegação: Solicito a anulação da questão de numero 33, uma vez que, segundo o caderno do Ministério 
da Saúde Cadernos de Atenção Básica, n. 16: Diabetes Mellitus, pagina 29 ao 34, encontramos as 
complicações agudas do Diabetes mellitus, sendo elas: 
PREVENÇÃO E MANEJO DAS COMPLICAÇÕES AGUDAS DO DIABETES  
11.1 Descompensação Hiperglicêmica Aguda  
11.1.1 Prevenção da Cetose e Cetoacidose  
11.1.2 Prevenção da Síndrome Hiperosmolar Não-Cetótica  
11.2 Hipoglicemia 
Como podemos constatar segundo manual técnico, o qual da fundamentação cientifica para todos os 
profissionais que atuam nos serviços de saúde, verificamos síndrome hiperosmolar não-cetótica, ao invés 
de "coma hiperosmolar", ainda podemos verificar que a complicação aguda em nenhum momento do 
caderno cita o termo "coma" e sim fala alteração do estado mental,(pagina 32) o que não pode ser 
confundido com a palavra coma.  
Este Caderno pode ser visualizado em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus_cab16.pdf 
 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois de acordo com o MS em curso on-
line para profissionais de saúde da atenção básica “Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença 
Crônica Diabete Mellitus”: “As complicações do DM podem ser classificadas em complicações agudas 
(hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas, como a retinopatia, a nefropatia, e a 
neuropatia diabéticas”. 
Referência Bibliográfica:   
M.S. Estratégia para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica Diabete mellitus. Disponível em: 
https://cursos.atencaobasica.org.br/sites/default/files/cab_36_-_complicacoes_agudas_do_diabetes.pdf 
 INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
QUESTÃO 35 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo – Vespertino 
Candidato: 908475 
Alegação: Venho mui respeitosamente solicitar a revisão da questão 35 que solicita a identificação da 
necessidade hídrica de um paciente com 8kg. 
Segundo o Gráfico de Peso e Idade para crianças de 0 a 2 anos, divulgado pelo Ministério da Saúde, e 
preconizado pela OMS como importante instrumento técnico de monitoramento e controle de condições 
nutricionais de crianças e adolescentes, para estar dentro dos valores aceitáveis de peso ( percentil 2 a - 
2), uma criança com 8 kg deveria ter entre 4 meses e 1 ano e 4 meses de idade no máximo, sendo do 
sexo feminino e 3 meses a 1 ano de idade no máximo, sendo do sexo masculino (figura 1 e 1a). 
Considerando tal fato, de acordo com o o Informativo da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição - 
SBAN, divulgado em novembro de 2016, e de acordo com o Manual de Orientação do Departamento de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus_cab16.pdf
https://cursos.atencaobasica.org.br/sites/default/files/cab_36_-_complicacoes_agudas_do_diabetes.pdf
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Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2012, até os seis meses de idade, é recomendado que 
as crianças tenham ingesta hídrica de 700 ml diariamente, preferencialmente através do aleitamento 
materno exclusivo. A partir dos sete meses até os 12 meses de idade, o consumo total de líquidos deve 
ser de 800 ml ao dia (figura 2 e 3). 
Dessa forma, não sendo possível especificar a idade do paciente e considerando que as orientações são 
diferentes para cada fase da vida, solicito a anulação dessa questão. 
REFERÊNCIAS: 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação para a alimentação do lactente, do pré-escolar, do 
escolar, do 
adolescente e na escola. 3ª. ed. Rio de Janeiro, RJ:2012. p. 27. Disponível em 
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/14617a-pdmanualnutrologia-alimentacao.pdf. 
Acesso em 09 abr. 2018. 
Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Água, hidratação e Saúde. Publicado em 18 nov 2016. 
Disponível em http://sban.cloudpainel.com.br/source/Agua-HidrataAAo-e-SaAde_Nestle_.pdf. Acesso em 
09 abr. 2018. 
Decisão da banca: Banca Avalia recurso e questão, mantendo-a, o enunciado não traz relação com 
idade, sim peso, a afirmativa da candidata fala que menor de 6 meses deveria consumir 700ml/dia, este 
valor nem foi representado em uma alternativa, não sendo necessário relaciona-lo. O cálculo da 
necessidade hídrica diária de manutenção (NHD) é baseado no consumo de quilocalorias, sendo este 
método o mais utilizado. A Tabela 1 mostrada abaixo, a correlação entre as faixas de peso e a NHD: 

 
Referência Bibliográfica:   
FERREIRA, L.G.B. Terapia de hidratação Venosa. Revista hospital Universitario Pedro ernesto. Vol.10. 
Agosto 2011. Disponivel em: http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=108 
 INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
QUESTÃO 38 – Conhecimentos Inerentes ao Cargo – Vespertino 
Candidato: 916972, 937840, 910118, 908475, 927963, 922458  
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão possui mais de uma alternativa correta. 
Decisão da banca: Banca avalia questão e recurso e a cancela, pois há 3 alternativas INCORRETAS, A, 
B, e C, como mostrado nas imagens abaixo: 
 

 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=108
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FONTE: FIOCRUZ, p.14 
 

 
FONTE: MS. 2015.P. 48 
Referência Bibliográfica:   
FIOCRUZ, promoção do aleitamento materno e alimentação complementar. S.a. Disponível em: 
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/cartilhasmam.pdf 
MS. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de  
Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015.  
 DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 
 

CAMBORIÚ (SC), 17 de Abril de 2018. 
 
 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 

 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/cartilhasmam.pdf

