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ATO Nº 012/2018  
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA OBJETIVA  

E GABARITO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 002/2018 DE PROCESSO SELETIVO 
(Retificado pelo Ato 014/2018) 

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com 
a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, torna público o Julgamento dos Recursos contra Prova 
Escrita e Gabarito Preliminar, conforme segue: 
 

1. CARGOS COM PROVA NO PERÍODO MATUTINO 
1.1 CARGOS DE NIVEL ALFABETIZADO 
 
QUESTÃO 9 – Matemática 
Candidato: 950733 
Alegação: Anulação da questão nove que não tinha lógica  
Decisão da banca: Questão já anulada de oficio no gabarito preliminar por conter erro constatou-se que a 
questão em síntese estava com um erro gráfico de impressão, a questão saiu sem o preenchimento do 
primeiro quadro, o que ocasionando que a questão ficasse sem resolução, pois as alternativas só 
continham 5 números para o preenchimento das lacunas, mais na imagem possuíam 6 lacunas a serem 
preenchidas, segue a baixo a imagem (1) que constava na prova e a imagem (2) da questão sem o erro 
gráfico de impressão.  
 
Imagem 1 (constante no caderno de prova): 

 
 
Imagem 2 (questão correta): 

 
Diante do exposto negamos-lhes provimento dos recursos.  
INDEFERIDO – QUESTÃO JÁ ANULADA DE OFÍCIO 
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1.2 CARGOS DE NIVEL MÉDIO  
QUESTÃO 1  – Língua Portuguesa  
Candidato: 929847 
Alegação: Candidata alega que "Sem o restante do texto seria impossível chegar à resposta 

B) Contra as instituições econômicas e políticas que almejam lucrar diante da carga de impostos e 
taxações que são cobradas de toda a população, como também dos negócios escusos, que se fazem às 
escondidas pelos governantes (daí a palavra do senhor, dos mandatários), em “nome” do Estado. 

A prova não traz a parte do texto que faz compreender esta resposta." 

Decisão da banca: Não possui razão o alegante na sua argumentação, pois o texto foi inteiramente 
citado, não só um fragmento. Neste sentido, as palavras que compõem o poema, o título, o contexto, a 
intenção do autor, tudo isso é importante para o entendimento do poema. Por isso mesmo, indefiro o 
pedido. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 21 – Conhecimentos Específicos (Técnico em Raio X)  
Candidato: 929847,931250 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão possui erro de grafia na Alternativa correta, 
letra “C) Indecências radiográficas.” 

Decisão da banca: Candidatos assistem a razão, houve erro de digitação da questão ficando a mesma 
com duvida em sua resposta, podendo assim confundir os candidatos, onde a palavra correta seria 
Incidências, sendo assim, anulamos a questão. 
 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 24 – Conhecimentos Específicos (Técnico em Raio X)  
Candidato: 929847 
Alegação: A ordem correta do processamento da imagem é revelador, fixador, água e secagem. 

Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que o processamento 
radiográfico envolve imersão do revelador, lavagem em água corrente, imersão na solução fixadora (como 
afirma a alternativa D – revelador, água, fixador), e para continuar água e secagem. 

  

 

FONTE 
BIBLIOGRAFIA 
KAISER, M.R.; et al. A imagem latente e a química do processamento radiográfico. Revista saúde, 2004. 
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/viewFile/5703/3351 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/viewFile/5703/3351
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1.3 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
QUESTÃO 19  – Conhecimentos Específicos (Médico ESF) 
Candidato: 941602 
Alegação: A questão tem como tema a Declaração de Óbito. O gabarito considerou a afirmativa C errada. 
Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de 
que no óbito por causa violenta, não devemos também fornecer a DO, e sim encaminhar o caso ao IML. 
Ademais, peças anatômicas amputadas, se ocorrendo dentro de um estabelecimento médico, ou até por 
ato desse numa cirurugia, não impediria a DO . Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, 
de modo a promover a alteração de gabarito da questão de letra C para letra D.. 

Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que, de acordo com ministério 
da Saúde (2009. P.10): 

“Em que situações emitir a DO:  
1. Em todos os óbitos (natural ou violento). 
2. Quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, independentemente da 
duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo que tenha permanecido vivo. 
3. No óbito fetal, se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas, ou o feto com 
peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros 
Em que situações não emitir a DO 
1. No óbito fetal, com gestação de menos de 20 semanas, ou feto com peso menor que 500 
gramas, ou estatura menor que 25 centímetros. 
Nota: A legislação atualmente existente permite que, na prática, a emissão da DO seja 
facultativa para os casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto de 
concepção. 
2. Peças anatômicas amputadas. 
Para peças anatômicas retiradas por ato cirúrgico ou de membros amputados. Nesses casos, 
o médico elaborará um relatório em papel timbrado do hospital descrevendo o procedimento 
realizado. Esse documento será levado ao cemitério, caso o destino da peça venha a ser o 
sepultamento.” 

Sendo assim, mantem-se incorreto a alternativa D, uma vez que mesma em peças anatômicas retirada por 
ato cirúrgico ou membros amputados, o médico deve realizar um relatório descrevendo o procedimento 
realizado, e não uma o preenchimento da D.O. 
BIBLIOGRAFIA. 
MS. A DECLRAÇÃO DE OBITO: DOCUMENTO NECESSÁRIO E IMPORTANTE, 3. ED. 2009. 
DISPONIVEL EM: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-
WEB.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 20 – Conhecimentos Específicos (Odontólogo ESF) 
Candidato: 932091 
Alegação:   ual componente t pico da solu  o reveladora tem a fun  o de ativador  regulando a a  o dos 
agentes de revela  o  E   E                    E             E C    C     E  E    
SOLUCAO REVELADORA O CARBONATO DE POTÁSSIO COMO AGENTE TIPICO. INCLUSIVE, ESTE 
CITADO COMO RESPOSTA DA QUESTAO, NÃO É UM DOS COMPONENTES COMUNS DA SOLUCAO 
REVELADORA. ONDE HÁ O AGENDE REDUTOR- NORMALMENTE HIDROQUINONA OU FENIDONA. 
ACELERADORES OU REDUTORES - CARBONATO DE SÓDIO E HIDROXIDO DE SODIO COMO OS 
MAIS UTILIZADOS, SEGUIDOS DE HIDROXIDO DE POTASSIO. 
BIBLIOGRAFIA: 
Ativador: Os reveladores são ativados apenas em valores de pH alcalino, normalmente em torno de 10. 
Isso é alcançado com a adição de compostos alcalinos (ativadores) como os hidróxidos de sódio ou 
potássio. Tampões químicos são usados para manter esta condição \u2014 normalmente bicarbonato de 
sódio. Os ativadores também são responsáveis pelo intumescimento da gelatina, permitindo que o 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf
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revelador possa se difundir mais rapidamente dentro da emulsão e alcançar os cristais de brometo de 
prata suspensos. 
"Decisão da banca: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, embora não solicitado 

explicitamente pelo candidato, a banca tem a esclarecer que a questão não será anulada nem modificada. 

  resposta para a quest o pode ser encontrada na obra “ rinc pios de  adiologia  dontológica” de Eric 

Whaites 4ª edição, no capítulo 7- PROCESSAMENTO DE IMAGEM, onde, contrariamente ao afirmado 

pelo recursante, cita-se o carbonato de potássio como um componente típico sim, da solução reveladora 

(imagem abaixo em anexo). O fato desta informação não ter sido encontrada pelo candidato em outras 

específicas referências, não torna a questão errada tampouco factível a sua anulação ou alteração. 

 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

QUESTÃO 24  – Conhecimentos Específicos (Psicólogo (NASF)) 
Candidato: 948893 
Alegação: "Questão 24, C) Autonomia dos indivíduos e coletivos: para o alcance desse objetivo, os 
profissionais devem ser capazes de desenvolver o raciocínio clínico, o epidemiológico e o sociopolítico 
sobre a realidade sanitária dessa população, de forma a identificar os meios mais efetivos para promover e 
proteger a situação de saúde da coletividade.  
Na alternativa C, destacada como a incorreta da questão, entendo que as informações que ela apresenta 
não estão incorretas, apenas evidenciam a perspectiva da ampliação da autonomia dos profissionais em 
suas ações na saúde. Para se tornarem cada vez mais autônomos eles devem sim investir no 
desenvolvimento do raciocínio clínico, epidemiológico e sociopolítico sobre a realidade sanitária da 
população atendida, para identificar os meios mais efetivos de promoção e prevenção ver da saúde. Ao 
investirem nas suas condições de pensamento crítico poderão avaliar de forma segura e autônoma a 
realidade que encontram.  
O caderno de Atenção Básica nº 39 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Volume 1: Ferramentas para a 
gestão e para o trabalho cotidiano) apresenta as seguintes informações com relação à autonomia que 
corroboram esta leitura que apresento.  
De acordo com o mesmo: 
“ utonomia dos indiv duos e coletivos: compreendida como um dos principais resultados esperados com o 
cuidado na atenção básica (ampliação da autonomia, da capacidade dos sujeitos de governar a própria 
vida), fruto tanto de ações técnicas quanto da produção de relações de acolhimento, vínculo e 
responsabiliza  o (com um cuidado: n o se dá autonomia a alguém  mas é poss vel “interferir” sobre a 
capacidade e o modo de conduzir a vida).” (pág. 19) 
Em outro trecho, na página 20, a produção da autonomia é evidenciada da seguinte forma: 
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“   asf pode contribuir  assim  para o aumento da capacidade de cuidado das equipes vinculadas  
compartilhando com elas a resolução de problemas e o manejo de certas situações. Compartilhar ações 
inclusive por meio de “transferência tecnológica” cooperativa e horizontal  isto é  apoio pedagógico que 
progressivamente produz mais autonomia para as equipes.”  
Apoio pedagógico este oriundo das capacidades desenvolvidas pelo profissional para resolver problemas 
e lidar com situações, leia-se também identificar os meios mais efetivos para promover e proteger a 
situação de saúde da coletividade (trecho retirado da alternativa C). 
Por último, na página 106, o caderno apresenta algumas informações importantes para o monitoramento 
das ações de saúde, dentre elas: 
“ arcadores para o monitoramento do trabalho da(s) equipe(s) de  ten  o  ásica (a exemplo do grau de 
autonomia para manejar determinadas condi ões ou ferramentas).” 
Destacando mais uma vez a necessidade de condições de manejo de determinadas situações pelo 
profissional a partir do desenvolvimento de sua autonomia, que, mais uma vez, será evidenciada a partir 
do maior grau taxonômico implicado que é o de avaliar a situação vivida tendo como referência as 
condições de raciocínio clínico, epidemiológico e sociopolítico do profissional sobre a realidade sanitária 
da população. 
Decisão da banca: A questão está incorreta pelo fato de sua descrição não estar de acordo com a prática 
apresentada. A descrição trazida na prática está incorreta e corresponde a prática de Territorialização e 
responsabilidade sanitária e não a Autonomia dos indivíduos e coletivos, como o item trazia, sendo assim 
indeferimos o recurso, questão mantida 
Referências: 
189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_39.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 

2. CARGOS COM PROVA NO PERÍODO VESPERTINO 
2.1 CARGOS DE NIVEL SUPERIOR 
QUESTÃO 1  – Língua Portuguesa  
Candidato: 947177 
Alegação: Como posso fazer a contestação se o caderno de provas ficou retido no dia da aplicação da 
prova. 

Decisão da banca: Não possui a razão a alegante, conforme previsto em edital no item 11.27: 

11.27 Um caderno de questões de cada cargo, estará disponível no dia seguinte ao da realização 
da prova, na área restrita do candidato, permitindo assim que os candidatos possam 
interpor recursos contra as questões da prova. 

Também no topo do arquivo do gabarito preliminar contem a seguinte informação:  

OBS.: Os cadernos de questões constam divulgados na área do candidato.  
(www.iobv.org.br, acessar área do candidato, digite seu CPF e senha, localize sua inscrição, ver 
arquivos do edital). 

Considerando as informações contidas no edital, e cumprindo o cronograma contido no mesmo, essa 
banca disponibilizou no dia 23/04/2018 os cadernos de prova, em área restrita de acesso com CPF e 
Senha, através da área do candidato, somente aos candidatos deferidos, disponibilizadas por cargo o 
caderno de prova.  

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iobv.org.br/
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QUESTÃO 12  – Matemática  
Candidato: 929586 
Alegação: Na questão de número 12, a pergunta é de quantas maneiras João pode escolher 2 cartões 
VERMELHOS  de maneira que a soma deles seja 9. Sem existem 8 CARTÕES VERMELHOS 
NUMERADOS DE 1 A 8, só existem 4 MANEIRAS DIFERENTES  ( 1+8; 2+7; 3+6 e 4+5). Portanto não há 
resposta para a pergunta que foi formulada. Solicito que a questão seja anulada 

Decisão da banca: Possui razão o candidato em sua alegação, para o enunciado da questão só são 
possíveis realizar 4 combinações de cartões vermelhos para se chegar ao resultado 9, sendo assim a 
alternativa correta seriam “4 maneiras diferentes”  ficando assim a quest o sem alternativa com resposta 
correta, damos provimento ao recurso. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 13 – Matemática  
Candidato: 941603,929586,949509 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão não possui alternativa correta para resposta. 

Decisão da banca: Assistem a razão os candidatos, a questão deveria trazer em seu enunciado da 

seguinte forma, Em uma PG onde a₁= 3 e a7= 2187, qual é a razão? 

 A7 = a1*q^6 
2187 = 3*q^6 
729 = q^6 
3^6 = q^6 
q = 3 
 
Sendo assim, conforme descrito na resolução do calculo da PG, a questão estaria correta se não fosse o 
erro no enunciado que trocou o termo que deveria ser “7” por “5”  sendo assim  deferimos os pedidos e 
anulamos a questão. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 16 – Conhecimentos Específicos (Enfermeiro (CAPS – UNIDADES))  
Candidato: 943850,947177 
Alegação: Candidato solicita anulação alegando que o assunto abordado não consta no edital. 

Decisão da banca: Banca mantem questão, pois a temática da questão, pode ser englobada dentro do 
conteúdo programático do edital, como: 

Assistência de enfermagem nas urgências:[...]; psiquiátricas; [...] 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 17 – Conhecimentos Específicos (Enfermeiro (CAPS – UNIDADES))  
Candidato: 947177 
Alegação: O estatuto do Idoso prioriza sim o atendimento a idosos com mais de 80 anos (conforme artigo 
abaixo); e outro ponto que torna a questão inválida é que as vagas destinadas a idosos em 
estacionamentos públicos ou privados é de 5% e não 10% como dito na questão. 
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). 
 os termos da nova lei  dentre os idosos “é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos  
atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em rela  o aos demais idosos”. 
Artigo 41 – “É assegurada a reserva  para os idosos  nos termos da lei local  de 5% (cinco por cento) das 
vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade do idoso.”   Estatuto do  doso garante a acessibilidade das pessoas idosas. 
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Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois além do candidato  não deixar claro 
a justificativa de solicitação de anulação, as suas alegações, mantem a alternativa C correta sobre o 
estatuto do idoso, e D incorreta, como solicita na questão. 
Cabe destacar que o enunciado solicita: Qual alternativa é INCORRETA em relação ao Estatuto do Idoso, 
e conforme o próprio candidato afirma  apenas a alternativa   esta errada  pois afirmar que “É assegurada 
a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de dez por cento (10%) das vagas nos estacionamentos 
públicos e privados”  onde o correta é 5% 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 19 – Conhecimentos Específicos (Enfermeiro (CAPS – UNIDADES))  
Candidato: 947177 
Alegação: "A esquizofrenia seja ela catatônica, paranoide ou hebefrênica não apresenta necessariamente 
sintomas de distúrbios motores grosseiros; e sim essa patologia é embasada por distúrbios paranoide 
(mania de perseguição) o qual em nenhum momento é trazido na referida questão. 
O quadro clínico pode ser bem heterogêneo e os sintomas se caracterizam por 4 grandes grupos: 
1. Sintomas positivos: são os sintomas da psicose descritos acima. Delírios e alucinações (especialmente 
auditivas) são os mais comuns. 
2. Sintomas negativos: são sintomas de perda das características usuais. Pode ser perda da resposta 
afetiva, da express o verbal  da motiva  o pessoal  da aten  o ao ambiente  da intera  o social… 
3. Alterações cognitivas: diminuição da atenção, capacidade de raciocínio, da memória, da linguagem e da 
capacidade em realizar funções. 
4. Alterações na afetividade: problemas de humor com mudanças repentinas, manifestações inapropriadas 
ou bizarras de afetividade ou comportamento. Depressão é comum após períodos de exacerbação da 
psicose" 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que se acordo com a nova 
classificação americana para transtornos mentais – DSM-5, Sintomas Característicos da esquizofrenia: 
Pelo menos dois dos seguintes, cada um presente por um espaço significativo de tempo durante um 
período de um mês (ou menos, caso tratado com êxito): 
(1) delírios 
(2) alucinações 
(3) fala desorganizada (ex., descarrilhamento freqüente ou incoerência) 
(4) comportamento totalmente desorganizado ou catatônico 
(5) sintomas negativos, ou seja, embotamento afetivo, alogia ou avolição 
(Nota: apenas um sintoma A é necessário se os delírios são bizarros ou as alucinações consistem de uma 
voz mantendo um comentário sobre o comportamento ou pensamentos da pessoa ou duas ou mais vozes 
conversando entre si). 
BIBLIOGRAFIA 
APA. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Quinta Edição. DSM-V (2014). Porto 
Alegre: Artes Médicas. 
ARAUJO, A.C. LOFUTO NETO, F. A nova classificação Americana para os Transtornos mentais – o DMS-
5 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 21 – Conhecimentos Específicos (Enfermeiro (CAPS – UNIDADES))  
Candidato: 947177 
Alegação: "Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas de CA de útero são atribuições do 
enfermeiro sim, mas como a questão pede a EXCEÇÃO (sendo a resposta que  errada) é a alternativa 
onde diz que enfermeiros PREESCREVEM tratamentos, prescrição é atribuição médica e não da 
enfermagem." 
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que no caderno de atenção 
básica XX é fun  o do médico “Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos 
cânceres do colo do útero e da mama  bem como solicitar os exames adicionais” (p. 34)  enfermeiro pode 
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apenas: “e. Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres do colo do 
útero e de mama (p. 35) (sendo   incorreta)” 
é função ainda do enfermeiro: 
d. Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local. 
(sendo A correta); 
f. Avaliar resultados dos exames solicitados e coletados, e, de acordo com os protocolos e diretrizes 
clínicas, realizar o encaminhamento para os serviços de referência em diagnóstico e/ou tratamento dos 
cânceres de mama e do colo do útero.  
g. Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como DSTs, na oportunidade do rastreamento, 
de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local.  
BIBLIOGRAFIA 
MS. Caderno de Atenção Basica nº 13 – controle de câncer de colo de útero. 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO – Conhecimentos Específicos (Psicólogo (CAPS))  16 
Candidato: 944785,931614,950528 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão pede para assinalar a alternativa incorreta, e 
correta.  

Decisão da banca: Na questão ocorreu um erro na digitação e deveria estar escrito assinalar a questão 
correta e não a questão incorreta, sendo assim a questão ficou sem resposta, deferimos o recurso e 
anulamos a questão. 
Referências: 
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-
atencao-psicossocial-caps 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 20 – Conhecimentos Específicos (Psicólogo (CAPS)) 
Candidato: 950528 
Alegação: "Bom dia! Questão 20 Cátia briga com seu namorado e, ao chegar em casa, se tranca no 
quarto, chorando muito durante três dias, fato que preocupa demais sua família. Passados esses três dias, 
ela acorda bem disposta e comenta com a mãe que foi ótimo ter desmanchado o namoro porque assim ela 
poderá  ficar dispon vel para relacionamentos mais interessantes.  s mecanismos de defesa utilizados 
pela jovem são, respectivamente:   
A) Formação reativa e negação.  
B) Regressão e sublimação.  
C) Negação e deslocamento.  
D) Projeção e cisão.  
 Discordo da interpretação dada e representada pela opção A) Formação Reativa e Negação. Pois  
mecanismo de defesa Formação Reativa significa expressar o oposto de seus sentimentos internos em 
seu comportamento exterior. 
 Então Cátia briga com seu namorado e ao chegar em casa se tranca no quarto, chorando muito durante 
três dias. Diante disso, ela teria expresso o oposto de seus sentimentos internos ao chorar muito durante 
três dias?  
Em relação ao mecanismo de negação interpretado diante da afirma  o de que ela teria acordado bem 
disposta e comentado com a m e que foi ótimo ter desmanchado o namoro porque assim ela poderá  ficar 
disponível para relacionamentos mais interessantes, ela estaria negando a dura realidade de ter acabado 
um relacionamento amoroso?  
 Na negação, você simplesmente se recusa a aceitar a verdade ou a realidade de um fato ou experiência. 
Ou seja, mesmo com a escassez de informação em relação ao caso, concluo que os dois mecanismos de 
defesa interpretados  são excludentes. Ao expressar o oposto de seus sentimentos internos e depois 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/centro-de-atencao-psicossocial-caps
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negar a realidade , não tem congruência alguma. Pois o que ela esta negando? sua expressão oposta de 
seus sentimentos internos? 
Gostaria de pedir para considerarem esses questionamentos, pois interpretar poucas linhas e encaixá-las 
em conceitos tem muita margem para interpretação. Insisto no exemplo de expressar o oposto de seu 
sentimento interno. No pequeno texto  fica impossível se ter um raciocínio clínico com mais exatidão." 
Decisão da banca: A questão está adequada dentro do conteúdo referente aos mecanismos de defesa. 
Mesma que ela apresente poucas linhas, tem dados para fazer uma avaliação do mesmo. Naquele 
momento do caso são estes mecanismos de defesa que a pessoa apresenta. 
Referências: 
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trasse. Psicologias: Um a 
introdução ao estudo de psicologia. Editora Saraiva. São Paulo: 3º tiragem, Capítulo 23, 2001. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 22 – Conhecimentos Específicos (Educador Físico)  
Candidato: 947408 
Alegação: Na questao numero 22 a resposta correta é a letra D e nao a letra B como foi dada no gabarito 
preliminar. Isto porque a fase COGNITIVA é segundo Fitts e Posner a fase INICIAL da aprendizagem 
motora e não intermediaria como colocado na prova; logo a resposta correta é a letra D onde todas as 
alternativas estao incorretas. Segundo os autores referidos as fases de aprendizagem motora se 
caracterizam em cognitiva ( primária), associativa ( intermediaria) e autonôma ( avançada). Grato e 
aguardo retorno. 

Decisão da banca: Houve equívoco no momento de redigir a questão, sendo a alternativa D CORRETA e 
não a B. Segundo FITTS & POSNER (1997) entre outros, acreditam que a aprendizagem motora acontece 
em estágios ou etapas, onde o aprendiz passa por diferentes situações desde o primeiro contato com o 
novo movimento até dominá-lo completamente, levando em consideração o nível de atenção para realizar 
a atividade e o nível de gasto de energia. Sendo assim segue modelo de FITTS & POSNER: Etapa Inicial 
Cognitiva. Etapa Intermediária Associativa. Etapa Final Automatismo. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 24 – Conhecimentos Específicos (Educador Físico)  
Candidato: 935033 
Alegação: O tema da questão 24 não constava no edital, como conteúdo para estudo. Penso que não há 
muito que argumentar frente a isso. Todos os conteúdos de questões devem estar em edital, não estando, 
não devem valer para pontuação. 

Decisão da banca: Houve equívoco da banca ao formular a questão, tendo em vista que o assunto não 
constava no conteúdo programático previsto em edital. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 20 – Conhecimentos Específicos (Médico Especialidade Psiquiatria)  
Candidato: 949509 
Alegação: Solicito anulação da questão 20, visto que os candidatos podem ter se beneficiado já que a 
resposta veio impressa junto com a prova - entre parênteses está escrito "correta" o que indica que era a 
alternativa a ser assinalada.  

Decisão da banca: Houve erro material no momento da correção e não constatou-se a palavra correta 
junto a alternativa, sendo assim, anula-se a questão. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO 19 – Conhecimentos Específicos (Médico Emergencista)  
Candidato: 941603,929586,946248,948096 
Alegação: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão por conter dupla interpretação do 
enunciado  

Decisão da banca: O enunciado da questão, pois estar no plural deixa margem de dupla interpretação, 
sendo assim, para que não haja prejuízo a nenhum candidato a banca decidiu pela anulação da questão. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 20 – Conhecimentos Específicos (Médico Emergencista)  
Candidato: 941603,948096 
Alegação: Candidato solicita anulação da questão alegando que a Síndrome de tensão do pescoço 
também não é oriunda de movimentos repetitivos, e sim classicamente oriunda de postura fixa/ tensão ( 
não de movimento). Também pode ser considera como uma contratura por stress (tensão somatoforme).  
Ademais, nexo causal, resposta B, não pode sequer ser considera uma lesão, como pergunta o texto da 
pergunta. 

Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão mantendo-a, uma fez que a Lesão por Esforço 
Repetitivo (LER) é uma lesão que atinge as partes moles dos músculos esqueléticos causada pela 
atividade continua e repetitiva que sobrecarrega o organismo, resultante de fatores biológicos, sociais e/ou 
psicológicos [...] ¹ 
E conforme bibliografia abaixo², apenas alternativa B – Nexo causal não condiz com uma lesão oriunda de 
movimento repetitivos, este termo é utilizado para que um problema de saúde seja considerado uma 
doença ocupacional, o trabalho deve ter o vínculo nexo causal, ou seja, causa e efeito específico na 
situação” 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. ANJOS, Q.S. et al. Lesões por esforços repetitivos (ler): uma doença Misteriosa do trabalho. Revista 
Saberes, Faculdade de São Paulo – FSP, 2015. Disponivel em: 
http://facsaopaulo.edu.br/media/files/35/35_1386.pdf 

http://facsaopaulo.edu.br/media/files/35/35_1386.pdf
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2. LANGOSKI, L.A. Enfoque preventivo referente aos fatores de risco das LERs/DORTs o caso de 
cirurgiões dentistas. Dissertação pós graduação de enfermagem – UFSC, Florianópolis- SC. 2001. 
Disponivel em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/81449/187036.pdf?sequence=1 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 24 – Conhecimentos Específicos (Médico Emergencista)  
Candidato: 941603,929586 
Alegação: Candidatos solicitam anulação da questão, alegando que Lupus Eritematoso Sistêmico não é 
uma doença transmissível, logo, não podendo ser correta, considerando o texto da pergunta  

Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-o  uma vez que o enunciado solicita: “ ual 
das doen as transmiss veis relacionadas abaixo n o tem complica ões oculares ”  visto que é um recurso 
interpretativo, pois das alternativas apresentadas, o lúpus eritematoso sistêmico é o único que não condiz 
com o enunciado, pois não ter uma doença transmissível, não pode ser classificado como correta, demais 
patologias apresentadas são transmissível e tem complicações oculares. 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 19 – Conhecimentos Específicos (Médico Urologista)  
Candidato: 945521 
Alegação: "De   acordo   com   o   projeto   diretriz   sobre Câncer   renal: Prognóstico (2006) - página 5 
""As evidências clínicas demonstram que pacientes com trombo tumoral na veia cava e que não 
apresentam linfonodos comprometidos, cujo trombo é cirurgicamente extraído, apresentam sobrevida  
semelhante  àquela  encontrada  nos pacientes  com  tumores  que  somente  comprometem a gordura 
peri-renal. Controvérsias  existem  se  o  comprometimento  proximal  da  veia  cava  isoladamente  é fator  
prognóstico  adverso.  Pacientes  com trombos não aderidos à veia cava têm sobrevida de  cinco  anos  de  
69%...""  
Logo, a questão não tem uma resposta adequada e deve ser anulada." 
Decisão da banca: Banca avalia questão e recurso, aceitando-o, uma vez que o prognóstico é 
controverso e tem inúmeros fatores envolvidos. E a afirmação do candidato é correta, não deixando uma 
resposta adequada para o enunciado. 

Bibliografia: 

Sociedade brasileira de urologia. Cancer renal: prognostico. 2006. Disponivel em: 
https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cancer-renal-prognostico.pdf 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 22 – Conhecimentos Específicos (Médico Urologista)  
Candidato: 941603,929586 
Alegação: Candidatos solicitam anulação da questão, alegando que Lupus Eritematoso Sistêmico não é 
uma doença transmissível, logo, não podendo ser correta, considerando o texto da pergunta  
Decisão da banca: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a  uma vez que este rim “aumentado de 
volume”  com aspecto heterogêneo e contendo áreas de necrose  provavelmente representa uma grande 
massa renal que literalmente deve ter substituído o parênquima renal original. A hipótese de neoplasia 
torna-se ainda mais provável considerando que a TC também mostra as suas principais formas de 
disseminação locorregional do câncer de rim: 1. Disseminação para os linfonodos para-aórticos (os quais 
estão tão grandes que rechaçam a veio cava inferior) e 2. Invasão da veia renal e extensão tubuliforme 
dentro do seu lumen em direção ao lumen da veia cava. 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
GAROPABA, 30 de abril de 2018. 

Paulo Sergio de Araujo 
Prefeito Municipal 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/81449/187036.pdf?sequence=1
https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/cancer-renal-prognostico.pdf

