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ATO Nº 010/2018 

 DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA E QUESTÕES OBJETIVAS 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018 (Emprego Público) 

 

O Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal de Urussanga, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e em conformidade com os pareceres 

da banca do Instituto O Barriga Verde, torna público a decisão dos recursos impetrados contra as questões 

da prova escrita objetiva, conforme segue: 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
 

1. Legislação Saúde Pública Fundamental - Matutino 
 
Questão 04 
Candidato:  
1076125. 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que a alternativa C está 
correta. 

Parecer da Banca: Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada ou ainda 
que comporta duas alternativas corretas (B e C). De acordo com a redação do inciso II do artigo 198 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, a prioridade das ações e serviços da saúde são para as atividades 
preventivas, sendo que os serviços assistenciais vêm em segundo plano. 
Diante destas informações, conforme já divulgado anteriormente pelo gabarito preliminar, é a alternativa B que está 
correta, e não a de letra C. Não existindo o apontamento de qualquer outro vício na questão em análise, não há que 
se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica: 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA            

 
 

2. Técnico em Enfermagem - Matutino 
 
Questão 10 
Candidato:  
1054325- Iolanda Maria De Lima 
Alegações: 
Essa questão ficou passiva de erro por ter duplo sentido, pois ao vacinar uma criança 4 anos (DTP, VOP e a varicela), 
agenda-se no cartão o reforço dessa vacina que seria 10 anos após (Dupla Adulto), quando a criança estivesse com 14 
anos. Na pergunta não foi especificado que o vacinador deveria agendar a próxima vacina conforme o calendário, 
ficando assim passível de erro, dando a entender que estava falando do reforço da vacina antitetânica ou a DT(Dupla). 
Parecer da Banca: A Alegação da candidata é infundada, o enunciado da questão em momento nenhum cita 

especificamente uma vacina, e sim “vacinas de rotina”, ou seja, todas. Sendo a aplicação de todas as vacinas de rotina 

com 4 anos, o aprazamento se dá das próximas vacinas com 9 anos, que de acordo com o calendário atual de vacinação 

(DIVE-SC, 08 de janeiro de 2018). Lembrando ainda que há vacinas a serem aplicadas com 12 anos, e após o reforço dt 

com 14 anos. 
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Bibliografia: Dive-sc. Calendário vacinal da rede publica de santa catarina, 2018. Disponível em: 
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/merged2017.  
Decisão: INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA            
 
Questão 13 
Candidato:  
1059866- Aline Basilio Fernandes 
1053158- Luciana Figueira Milioli 
Alegações: 
Candidatas alegam em síntese que, para esta pergunta há 2 respostas corretas, pois uma pessoa com alcoolismo 
agudo não possui fisionomia imóvel e nem tão pouco coordenação motora.  
Parecer da Banca: Questão baseada em Manual de primeiros socorros (MS, 2003, p. 112), que traz informações 
sobre alcoolismo:  
“O estado de alcoolismo agudo deixa a pessoa com um comportamento geralmente violento; anormal, em relação a 
seu estado de sobriedade; agressivo; confuso; agitado e instável. Além do odor característico de bebida alcoólica, 
poderemos identificar um estado de alcoolismo agudo pelos seguintes sinais e sintomas:·Olhos brilhantes, 
dispersivos e vermelhos. ·Dificuldade de falar. ·Fisionomia imóvel. ·Descoordenação motora. ·Tontura. ·Sonolência. 
·Andar cambaleante.” 
Sendo assim, mesmo que a agitação seja um sinal/sintoma do estado de alcoolismo agudo, a fisionomia imóvel 

também é. Sendo que apenas não é citado como sinal ou sintoma a coordenação motora presente do indivíduo. 

Bibliografia: 

Brasil, Ministério da Saúde. FIOCRUZ. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA            
 
Questão 14 
Candidato:  
1054325- Iolanda Maria De Lima 
1053158- Luciana Figueira Milioli 
1061190- Marilia Ferreira Marcineiro 
1081414- Mislaine Aparecida De Souza 
Alegações: 
Candidatas alegam em síntese que, nessa questão a resposta certa segundo o gabarito era leta A- Subnutrição, 

porém, a pergunta pede o que não seria fator de risco para UP, e todas as alternativas são fatores de risco para 

Ulceras de Pressão. 

Parecer da Banca: Todas as alternativas estão corretas, são fatores de risco para ulcera de pressão:  

 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/merged2017
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“O emagrecimento é uma condição na qual o peso está abaixo dos valores mínimos normais e a desnutrição se 
caracteriza pela deficiência protéico-calórica. Dentre as suas manifestações clínicas, o paciente pode apresentar a 
redução de massa muscular e tecido subcutâneo, astenia, irritabilidade, edema generalizado, lesões cutâneas, pele 
seca, cabelos quebradiços. Os pacientes desnutridos são vulneráveis à formação de úlcera de pressão e, quando 
estas se instalam, resistem à cicatrização” 
Decisão:  DEFERIDO-QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 17 
Candidato:  
1088731- Claudeir Policarpi Da Silva 
Alegações: 
Candidato alega em síntese que, na pergunta NÃO se especifica qual é o tipo de transmissão. A pergunta afirma que 
não é uma doença transmissível, portanto todas são transmissíveis, porém de formas diferentes. 
Desta forma, solicito a anulação da questão. 
Parecer da Banca: Questão solicita/ deixa aberta a dupla interpretação, visto que o enunciado não é claro, e deveria 
ser direta ao tipo de transmissão, ou seja, indicar que é transmissão de individuo para individuo, sendo a dengue 
uma zoonose, é transmitida para humanos por animais (no caso mosquito Aedes Aegypti) 
Decisão: DEFERIDO- QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 20 
Candidato:  
1088731- Claudeir Policarpi Da Silva 
1082668- Ednea Cristina Acacio 
1054325- Iolanda Maria De Lima 
1057038- Jhonata De Souza Joaquim 
1053158- Luciana Figueira Milioli 
1061190- Marilia Ferreira Marcineiro 
1081414- Mislaine Aparecida De Souza 
1056900- Vanusa Da Silva Martins 
Alegações: 
Candidatos alegam em síntese que, a questão de número 20 deve ser anulada por conter "imperfeição gráfica" e não 
ter alternativa correta para resposta, a fim de garantir que os conhecimentos em geral sejam de fato aplicados e 
reconhecidos. A unidade descrita de penicilina está incorreta, na questão está 750.00 U e o correto seria 750.000 U. 
Parecer da Banca: Há dois erros nesta questão, o enunciado onde se lê 750.00-U deveria ler-se 750.000U, mas este 
erro de digitação não prejudicaria em si a interpretação do candidato, o equívoco maior, foi a não existência de uma 
resposta correta a ser assinalada, visto que: 
A resposta correta é 3.75 ml.  
5 ml - 1.000.000-U 
X ml - 750.000-U 
3.750.000-U / 1.000.000 = 3.75 ml 
Decisão: DEFERIDO- QUESTÃO ANULADA 

 
 

3. Agente Comunitário de Saúde - Matutino 
 
Questão 10 
Candidato:  
1079632- Jacira Feltrin 
1055752-Jucelia Gastaldon De March 
1083921- Susana Maria Francisco Martins 
Alegações: 
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Candidatas alegam em síntese que, todas as respostas são fatores de risco para hipertensão, devendo a questão ser 
anulada.  
Parecer da Banca: A questão é clara e direta, visto que Fator de risco, em se tratando de saúde, é qualquer situação 

que aumente a probabilidade de ocorrência de uma doença ou agravo à saúde, e de acordo com o Guia Do ACS são 

fatores de risco para Hipertensão Arterial: “Pessoas com excesso de peso, alimentação inadequada (rica em gorduras, 

excesso de sal, baixo consumo de frutas, verduras e legumes), que consomem muito sal e bebida alcoólica, fumantes, 

que não praticam atividade física regularmente, diabéticas e que têm familiares hipertensos” (MS, 2009, p. 104). A dor 

no peito é um sintoma de várias patologias, incluindo da crise hipertensiva, mas não é um fator de risco para 

desenvolvimento da doença. 

Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA.    

 
 
Cargos de Nível Médio  
 

4.  Auxiliar de Saúde Bucal - Matutino 
 
Questão 20 
Candidato:  
1053077- Edilene Silvestri Nunes 
Alegações: 
Candidata alegam em síntese que, não é ensinado no curso de Auxiliar em Saúde Bucal sobre a numeração dos 
grampos e como se dá a sua utilização, logo, a cobrança deste conteúdo não é condizente com o que deve ser 
questionado em uma prova para verificar os conhecimentos de uma ASB. 
Parecer da Banca:  A Questão foi elaborada com base no material direcionado a Auxiliar de saúde bucal e Técnica de 
saúde bucal 
Abaixo referência: 
BORGES, L.M. ASB e TSB: Formação e pratica da equipe auxiliar. Rio de Janeiro: Elsivier, 2015. 
BIRG, D.L; ROBINSON. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB. Rio de Janeiro: Elsivier, 2012. 

Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA.    

 

5.  Artesão- Vespertino 
 
Questão 22 
Candidato:  
1056032- Elaine Orben Rinaldi 
Alegações: 
A questão 22 a alternativa A está errada, pois está falando de cores da luz e subtrai os comprimentos de onda da luz. 

E não são tintas como diz na alternativa.  

Parecer da Banca:  à candidata não assiste de razão, a questão está correta, e ainda conforme Edital: Item 14:  

14.13 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação 
ou referência bibliográfica não serão providos. 

 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA            

 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade
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6. Língua Portuguesa - Superior Matutino 
 
Questão 01 
Candidato:  
1059540- Ana Beatriz Karp Antonio 
1058836- Daniela Da Silva 
1077943- Jessica Gomes May 
Alegações: Candidatos solicitam a anulação da questão em evidência por esta não retratar a exatidão do conceito de 
ode e sua forma no meio literário.   
Parecer da Banca: Levando-se em conta que a ODE nem sempre é uma forma fixa, como no enunciado da questão: ... 
não obedece necessariamente a uma forma fixa. Desta forma, pela utilização do advérbio necessariamente está-se 
admitindo o seu uso, mas não em todos os casos, ou seja, nem sempre. Assim, a ode pode ser assimétrica, irregular e 
livre. Este não é o caso do soneto e do haicai em que uma flexibilização não elimina de todo a estrutura, ou melhor, 
uma forma que rege como deverá ser feito estas formas poéticas. Exemplo de ode livre  se dá no caso do famoso livro 
de poemas de José Paulo Paes, Prosas seguidas de odes mínimas, em que a estrutura não conhece demarcações. Por 
tudo isso indeferimos o pedido.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA.    
 
Questão 03 
Candidato:  
1059540- Ana Beatriz Karp Antonio 
Alegações: Candidata solicita a anulação da questão alegando em síntese que está em desacordo com o conteúdo 
previsto em Edital.  
Parecer da Banca: Não possui razão os recursantes, pois o conhecimento linguístico, estritamente formal, necessita, 
no caso do poema supracitado, do conhecimento do movimento literário para atingir seu pleno entendimento. O 
conhecimento meramente formal do poema seria ineficaz e caduco. É necessário, como nos diz o importante crítico 
literário Antônio Cândico, resgatar a exterioridade intrínseca, o que parece ser exterior ao poema mas já está nele 
pela ação no tempo feita pelo autor. Por isso indeferimos os recursos.   
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA.    

 

 

7. Conhecimentos Gerais - Superior Vespertino 

 
Questão 08 
Candidato:  
1073408 - Amanda Rinaldi 
Alegações: Candidata solicita a anulação da questão alegando em síntese que na questão 8, é cobrado uma informação 
que, além de ser internacional, pouco divulgada no país e não ter sido amplamente divulgada mundialmente, é de 
cerca de apenas 30 dias antes da prova ser realizada. 
Parecer da Banca: O assunto está contido no edital, quando trata da organização política do mundo, sendo o México 
uma nação soberana e com plenos laços com os demais países. Quanto à data do acontecimento citado na questão 
vejamos o que prevê o Edital a esse respeito: 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. Neste caso o 
Edital se refere tão somente às alterações ocorridas na legislação, o que não é o caso.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA.    
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8. Conhecimentos Gerais - Superior Matutino 

 
Questão 09 
Candidato:  
1052725- Gabriela Teixeira 
Alegações: Candidata alega em síntese que a questão está com o enunciado incompleto.  
Parecer da Banca: Em resposta aos questionamentos do candidato esta Banca esclarece que este foi o único Dom 
João, Monarca, que veio ao Brasil, portanto não há confusão nenhuma em relação ao nome. Já Dom Pedro, merece 
ser identificado, como I, ou II, pois foram dois Monarcas no Brasil. Para ampliar os horizontes, faz-se necessário 
esclarecer que Don Pedro I, quando governou Portugal exerceu o nome de Pedro IV, e o desconhecimento da correta 
aplicação dos nomes e títulos, tem gerado muita confusão até hoje. Em relação à resposta da pergunta, fica claro que 
somente está correta a letra C, pois Dom João criou e implantou a Academia Militar e da Marinha. Quando se aponta 
que ele também criou a Academia de Medicina, como na letra A, é preciso esclarecer que a alternativa também traz a 
Academia de Letras, coisa que não foi criada por Dom João. Assim, ressaltando que o conteúdo faz parte da história 
que consta do edital, se esclarecem os questionamentos. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA.    
 
     Questão 10 
Candidato:  
1056031- Elaine Orben Rinaldi 
Alegações:  Candidata alega em síntese que Getulio Vargas renunciou em 1945, e a resposta D está errada, pois como 
está na questão, em 1954 estava em outro mandato e se SUICIDOU EM 1954, e não renunciou como é a pergunta. 
Parecer da Banca:  Como se pode observar o enunciado está contido no edital, possui relevância histórica, e está 
perguntando sobre os fatos que levaram as FFAA a exigir a renúncia de Vargas. Aparentemente a candidata pode  te 
se confundido, como se a pergunta estivesse afirmando que Vargas renunciou. Foi o atentado contra Carlos Lacerda 
em agosto de 1954, como descreve a alternativa D, sendo esta a resposta correta, que levou as FFAA a exigir sua 
renúncia, no dia 23, e seu suicídio aconteceria no amanhecer do dia 24 de agosto. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA            

 

9. Matemática - Superior Matutino 
 
Questão 12 
Candidato:  
1058836 - Daniela Da Silva 
1056031- Elaine Orben Rinaldi 
Alegações:  Em síntese as candidatas alegam que a questão está confusa, que  não possui resposta correta, o Fator 7 
acaba anulando a questão pois qualquer outro fator multiplicado por ele da 14, 21 ou 35 e esses valores não são 
aceitáveis pelo enunciado. 
Parecer da Banca:  Assiste razão às candidatas. A alternativa C as idades seriam 14 + 21 + 21 + 56, porém como o 
enunciado pede idades distintas, não pode ser essa alternativa.  A alternativa D, que tem o valor da soma de  55 anos, 
poderia ser a alternativa correta entre a soma das idades distintas (14 + 20 + 21 = 55 ) porém o produto seria 5.880 e 
não 6.300, por tanto opta-se pela anulação da questão.  
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 13 
Candidato:  
1058836 - Daniela Da Silva 
Alegações:  Em síntese a candidata alega que o conteúdo cobrado na questão não foi previsto em Edital. 
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Parecer da Banca:  Não assiste razão à candidata o conteúdo da questão foi devidamente previsto em Edital, e diante 
disso a Banca mantém a questão.  
Decisão:   INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA            
 
Questão 14 
Candidato:  
1058836 - Daniela Da Silva 
1086683- Maira Pedroso 
Alegações:  Em síntese as candidatas alegam que a questão deve ser anulada, pois o número do resultado está correto, 
mas a unidade está errada. Não é cm³ e sim cm² .  
Parecer da Banca:  Assiste razão aos recorrentes a questão possui vício em sua elaboração. 
Decisão: DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 

10. Temas de Saúde Pública - Superior Matutino 
 
Questão 16 
Candidato:  
1080649- Pablo Feltrin 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, entre os artigos 7º e 10, não há nenhuma descrição da situação mencionada na alternativa 
B, indicada pelo gabarito preliminar como correta. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Isso porque 
a alternativa B foi extraída do parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, vejamos: “Os 
profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao 
estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher”. 
Diante do exposto, a alternativa B da questão 16 do caderno de provas está correta não subsistindo elementos hábeis 
a fundamentar a sua anulação.                         
Referência Bibliográfica 
Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Disponível em: ˃ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
Decisão:    INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA            
 
 
Questão 20 
Candidato:  
1069815- Arnaldo Machado Neto 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que ela apresenta duas 
respostas corretas (alternativas B e D). 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada ou ainda que 
esta comporta duas alternativas corretas (B e D). Já que é incontroverso que a alternativa D está correta, conforme 
admitiu o próprio candidato nas razões do seu recurso, em consonância com o disposto no gabarito preliminar, passa-
se à análise da alternativa B. 
A alternativa B realmente está incorreta ao afirmar que as entidades com fins lucrativos terão preferência na 
participação complementar do Sistema Único de Saúde, pois contrária o disposto no parágrafo 1º do artigo 199 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – nossa lei maior – que estabelece que a preferência de 
participação complementar será das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
Salientasse que a Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993) e a Lei 12.101/2009 sequer foram objeto do conteúdo 
programático do edital de abertura do presente concurso público, assim como a Portaria n. 1.034/2010. Quanto ao 
artigo 5º da Portaria n. 1.034/2010, cumpre destacar que as “entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão 
de ter preferência na contratação com o SUS, e concorrerão em igualdade de condições com as entidades privadas 
lucrativas, no respectivo processo de licitação, caso não cumpram os requisitos fixados na legislação vigente”. 
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Nesse sentido, a regra é a de que a preferência é das entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos conforme o 
disposto no texto constitucional. As entidades com fins lucrativos somente concorrerão com igualdade, em um mesmo 
processo licitatório, sem qualquer preferência em relação as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, somente 
quando essas deixarem de cumprir algum requisito previsto em lei. 
Diante do exposto, a alternativa B de fato está incorreta, não havendo que se falar em anulação da questão. 
Referência Bibliográfica 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: ˃ 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
Decisão: INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA            
 

 
 
 

11. Temas de Saúde Pública - Superior Vespertino 
 
Questão 18 
Candidato:  
1053088. 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que é a alternativa D 
que está correta, e não a alternativa B conforme divulgado pelo gabarito preliminar. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada. Em sentido 
contrário do que afirmou, foi a alternativa D que restou divulgada pelo gabarito preliminar como correta, e não a de 
letra B. Salientasse que a alternativa D de fato está correta, pois sua redação está de acordo com o disposto inciso VII 
do artigo 4º do Decreto n. 7.508/2011. 
Não existido o apontamento de qualquer outro vício na questão em análise, não há que se falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica 
Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: ˃ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7508.htm ˂. Acesso em 23 de agosto de 2018. 
Decisão: INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA            
 
Questão 23 
Candidato:  
1069816. 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que esta comporta duas 
alternativas corretas (A e D). 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a questão em análise deve ser anulada ou ainda que 
comporta duas alternativas corretas (A e D). De acordo com a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei n. 
8.142/1990, as decisões do Conselho de Saúde serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo – prefeitos, governadores de Estado e Presidente da República. 
Diante destas informações, conforme já divulgado anteriormente pelo gabarito preliminar, é a alternativa D que está 
correta, e não a de letra A. Não existido o apontamento de qualquer outro vício na questão em análise, não há que se 
falar em sua anulação. 
Referência Bibliográfica: 
Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Disponível em: ˃ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm ˂. Acesso em 23 
de agosto de 2018. 
Decisão:  INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA            
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12. Assistente Social - Matutino 
 
Questão 20 
Candidato:  
1080927- Thayse Brovedan Piazza Manenti 
Alegações: 
O edital 002/2018 de Urussanga não menciona nos conteúdos que seriam cobrados na prova de ensino superior 
assistente social lei 8842/94 da Política Nacional do Idoso apenas menciona o estatuto do Idoso. Como foi cobrado na 
questão. 
Parecer da Banca: à candidata assiste razão, em que pese o Edital não mencionar expressamente que seria cobrada a 
LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994 que Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do 
Idoso e dá outras providências, menciona apenas  Estatuto do Idoso, devendo a questão ser anulada, tendo em vista 
que o conteúdo exigido na questão extrapola previsão Editalícia. 
Decisão:  DEFERIDO -QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 21 
Candidato:  
1080927- Thayse Brovedan Piazza Manenti 
1077982- Tatiani Americo 
Alegações: 
A questão 21 está cobrando/pedindo qual dos itens de A a D não são princípios do ART 3 do estatuto do idoso. 
EXCETO". O item do gabarito letra D Faz parte do ART 3 do estatuto no seu inciso V.  Relembrando que a questão pedia 
qual das opções, exceto.  
Parecer da Banca: Às candidatas assistem razão a alternativa apontada como correta letra D, deveria ser a exceção, e 
estar  em desacordo com o previsto no Art.3º, no entanto, se encaixa perfeitamente no seu inciso V, tornando-a 
correta de acordo com a Legislação, não restando alternativa a ser assinalada, diante do exposto, a Banca decide pela 
anulação da questão.  
Decisão:  DEFERIDO -QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 25 
Candidato:  
1077982- Tatiani Americo 
Alegações: 
Candidata alega em síntese que a questão D está correta porque o PAIF está corretamente explicado onde é o carro 
chefe do CRAS.    
Parecer da Banca: À candidata não assiste razão pois atendimentos à população em situação de Rua, não pertence às 
atribuições do CRAS. A única alternativa que corresponde corretamente ao enunciado da questão é a alternativa C, 
conforme  divulgado no Gabarito Preliminar.  
Decisão:  INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 27 
Candidato:  
1081082- Rosineia Manoel Borges 
Alegações: 
Candidata alega apenas que o Enunciado está mal elaborado. 
Parecer da Banca: Recurso indeferido, pois não houve apresentação de qualquer fundamentação, conforme Edital: 
Item 14:  
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14.13 ”Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação 
ou referência bibliográfica não serão providos.” 
Decisão:  INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 
Questão 36 
Candidato:  
1077982- Tatiani Americo 
Alegações: 
Candidata alega que se a 37 está com a letra a marcada correta, então a letra B também está correta, então temos 
duas corretas nessa questão. 
Parecer da Banca:  A questão deve ser mantida pois   a palavra é indissoluvelmente, o que muda o sentido da questão, 
portanto a única alternativa correta para esta questão é a alternativa A, conforme divulgado no Gabarito Preliminar. 
Decisão:  INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 37 
Candidato:  
1077982- Tatiani Americo 
Alegações: 
Candidata alega que a questão 37 está colocada como a B certa, só que a letra C também está correta, temos mais 
duas corretas. 
Parecer da Banca: Recurso indeferido, pois não houve apresentação de qualquer fundamentação, conforme Edital: 
Item 14:  
14.13 ”Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem fundamentação 
ou referência bibliográfica não serão providos.” 
Decisão: INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 38 
Candidato:  
1080927- Thayse Brovedan Piazza Manenti 
Alegações: 
Candidata alega que a questão não relacionou a observação da CONSTITUIÇAO FEDERAL, que não admite o trabalho 
de aprendizes menores de 14 anos em nenhuma hipótese. o Art 60 do ECA que trata dessa afirmação abre exceções 
que a constituição e demais leis já regulamentaram como irregulares. Tais como CLT ART 403 E 428 a lei da 
aprendizagem 10097 e a própria doutrina do direito trabalhista e ministério do trabalho. Então somente a letra da lei 
sem as demais conjunturas jurídicas provocam o erro. Por esse motivo a questão está incorreta.  
Parecer da Banca:  A questão deve ser mantida pois se referiu unicamente ao Artigo 60 do ECA.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 40 
Candidato:  
1077982- Tatiani Americo 
Alegações: 
Candidata alega que em relação as medidas socioeducativas da questão 40 a incorreta seria a letra D. 
 A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. 
Parecer da Banca:  A questão deve ser mantida pois a única alternativa incorreta é a B, conforme divulgado no Gabarito 
Preliminar, a letra D está de acordo com o previsto no Artigo 115 do ECA. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
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13. Enfermeiro - Vespertino 
 
Questão 25 
Candidato:  
1073408- Amanda Rinaldi 
1061192- Marilia Ferreira Marcineiro 
Alegações: 
Na questão 25, as alternativas deveriam estar em ml e não UI visto que o resultado do cálculo seria a quantidade em 
ml de insulina a ser aplicada. A quantidade de UI prescrita ao paciente já consta na pergunta (22UI). 
Parecer da Banca:  O enunciado está correto, visto que a problemática principal está no frasco de insulina que é de 
80UI por ML (e não 100UI por ml), nossa prescrição é de 22UI e sendo que temos seringa de 1ml (ou 100UI  -como diz 
no enunciado graduada em 100UI) disponível. 
Se formos aplicar as 22UI desta insulina com a seringa de 1ml (100UI), iremos realmente aplicar apenas o equivalente 
a 17,6UI de insulina: vejamos: 
X =           80   x  100 
                  X    x  22 
X =          1760/100 
X=           17,6UI 
Mas se fizermos o cálculo corretamente 
X =           80   x  100 
                22    x  X 
X =          2200/80 
X=           27,5UI 
Como prova podemos calcular substituindo o X pelo valor correto de UI a serem aplicadas, e o resultado deverá ser 
ZERO.: 
80   x  100 
22    x  27,5 
2200/2200 = 0 (zero) 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 27 
Candidato:  
1073408- Amanda Rinaldi 
1061192- Marilia Ferreira Marcineiro 
Alegações: Na questão 27, o assunto cobrado é farmacologia, que, como tratamento medicamentoso de osteoporose, 
não está incluso como conhecimentos específicos inerentes ao cargo de enfermeiro no edital do presente concurso. 
Solicitam a anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Ainda que a enfermagem em sua assistência direta ao paciente em qualquer ciclo de vida, seja na 
administração de medicamentos, na prescrição ou apenas no acompanhamento, deve ter ciência absoluta da 
farmacologia, não precisando ser cobrado especificamente a farmacologia. Esta Banca reconhece, que no que diz 
respeito a temática da questão, esta não foi expressamente prevista no conteúdo programático do referido edital, e 
diante do exposto decide pela anulação da questão.  
Decisão:  DEFERIDO -QUESTÃO ANULADA    
 

Questão 28 
Candidato:  
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1073408- Amanda Rinaldi 
1055809- Luciana Teixeira Vicente Freitas 
Alegações: 
Candidatas alegam em síntese que na questão 28, o assunto cobrado é farmacologia, o qual, bem como tratamento 
medicamentoso de DSTs. não está incluso como conhecimentos específicos inerentes ao cargo de enfermeiro no edital 
do presente concurso. Solicitam a anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Visto que a enfermagem em sua assistência direta ao paciente em qualquer ciclo de vida, seja na 
administração de medicamentos, na prescrição ou apenas no acompanhamento, deve ter ciência absoluta da 
farmacologia, não precisando ser cobrado especificamente a farmacologia. O Edital do concurso aborda “Prevenção 
das DST/AIDS”, sendo a Tricomoníase uma DST, o tratamento adequado e a orientação sobre transmissão, são formas 
de prevenção. Para tal, o enfermeiro quando presta assistência, mesmo que não prescritor, deve ter conhecimento 
da farmacologia correta para tratamento da patologia. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 31 
Candidato:  
1073408- Amanda Rinaldi 
Alegações: 
Candidata alega em síntese que na questão 31, nenhuma das alternativas compreende o que está redigido na Política 
Nacional de Humanização, tornando a questão incoerente e gerando confusão e múltiplas interpretações por parte 
do candidato. Solicita a anulação da questão. 
Parecer da Banca:  De acordo com M.S. (2004, p. 9-10), são Princípios norteadores da Política de Humanização:  
1. Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando 
processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização. 
2. Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. (alternativa A – 
CORRETA) 
3. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. 
(Alternativa C – CORRETA) 
4. Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do 
SUS. (alternativa D – CORRETA). 
5. Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de 
autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 
Sendo que a alternativa B apresenta uma Marca/Prioridade da PNH (M.S. 2004, p. 10): 
Com a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), trabalhamos para consolidar, prioritariamente, 
quatro marcas/prioridades específicas: 
1. Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo 
baseados em critérios de risco. 
2. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se 
responsabilizarão por sua referência territorial. 
3. As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de 
livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS.  
4. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação 
permanente aos trabalhadores. (Alternativa B – INCORRETA) 
BIBLIOGRAFIA: 
M.S. Humaniza SUS: Politica nacional de Humanização, 2004. Disponivel em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
Decisão: INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 32 
Candidato:  
1073408- Amanda Rinaldi 
1056630- Maria Aparecida Machado Candido 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf


Estado de Santa Catarina 
Município de URUSSANGA 

Edital n.º 002/2018 de CONCURSO PÚBLICO  

 
1061192- Marilia Ferreira Marcineiro 
Alegações: 
Candidatas alegam em síntese que, o exame de teste rápido Anti-Hbs com resultado Não Reagente não é conclusivo 
para que a paciente refaça o esquema vacinal, até mesmo porque todos os seus outros exames apresentaram 
resultados normais. Se o resultado fosse Reagente, o procedimento seria a realização de exames laboratoriais 
confirmatórios antes de qualquer tratamento. 
Solicitam a anulação da questão; e/ou que ficaria como mais adequada a resposta de letra D - Não há necessidade de 
tomar nenhuma conduta específica, dados estão normais. 
Parecer da Banca:  Conceitos importantes (M.S., 2008, p. 12-13):  
- HBsAg (mesmo realizado nos testes rápidos de Hepatite B): Primeiro marcador sorológico a aparecer na infecção 
aguda, em torno de quatro semanas após a exposição ao vírus, declinando a níveis indetectáveis em até 24 semanas.  
- Anti-HBc Total: É utilizado na triagem para a hepatite B por detectar tanto o anticorpo IgG quanto o anticorpo IgM. 
Determina a presença de anticorpos tanto da classe IgM quanto da classe IgG . Por isso, diante do Anti-HBc Total 
REAGENTE, é importante definir se esse resultado é devido aos altos títulos de IgG (imunidade por infecção passada) 
ou aos altos títulos de IgM (fase aguda).  
- Anti-HBs: Anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. É o único anticorpo que confere imunidade 
contra o VHB.  
Enunciado da questão iniciado afirmando que todos os exames de rotina do primeiro trimestre da gestante estão 
normais, neste caso o HBsAg (feito via laboratório, e/ou por Teste rápido), estão com resultado Não reagente, não 
sendo necessário investigação com Anti-HBc total. Por algum motivo, não especificado no enunciado (provável grupo 
de risco), o profissional assistente acrescentou a rotina o exame Anti-Hbs que indicou Não reagente, ou seja, a gestante 
não tem imunidade contra VHB. 
 

 
“O período adequado para realização do anti-HBs é de 30 a 60 dias após a última dose do esquema vacinal. Se o anti-
HBs for reagente (>de 10 UI/ml), considerar vacinado, se for não reagente (< de 10 UI/ml) realizar uma nova dose 
(dose teste) e repetir o exame no período recomendado. Se o resultado persistir não reagente, completar o esquema 
vacinal (duas doses que falta). Se sorologia for negativa após o segundo esquema, não vacinar mais, considerar 
suscetível não respondedor; testar HBsAg para excluir portador crônico.” 
 
Sendo assim, a 1 conduta adequada é fazer 1 dose (dose teste) e repetir o exame, ficando correto na questão a 
alternativa C. 
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Decisão:  DEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. ALTERA-SE O GABARITO PARA LETRA C 
 
 
 
 
 
Questão 33 
Candidato:  
1073408- Amanda Rinaldi 
1063975- Bruna Savio 
1061192- Marilia Ferreira Marcineiro 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que: Nesta questão, é INCORRETO afirmar que: "C) A epidemia de obesidade 
que acomete o mundo, com consequente crescimento da prevalência de diabetes e hipertensão, ameaça o decréscimo 
adicional das DCNT." Visto que é inconsistente sugerir a prevalência de diabetes e hipertensão (que fazem parte das 
DCNT) e, em seguida, sugerir que há um decréscimo das DCNT por esse motivo. São ideias contrárias, o que justifica a 
incoerência da questão e tornando a alternativa C a alternativa a ser assinalada corretamente. Solicitam, assim, a 
alteração do gabarito para alternativa C.  
Parecer da Banca:  Banca mantem questão, pois esta afirmação encontra-se em vários dados epidemiológicos, onde 
afirmam que as taxas de mortalidade por doenças cardiorrespiratórias estão diminuindo (alternativa A incorreta), mas 
esta redução é frequentemente ameaçada pela epidemia de obesidade, e outros fatores de risco, que aumentam a 
incidência de casos de hipertensão e diabetes. Sendo estes importantes percursores para mortalidade e complicações 
cardiorrespiratórias. 
Abaixo dados epidemiológicos que confirmam afirmação: 
 

 
FONTE: AZEVEDO E SILVA, Et. Al, 2011, p. 61 
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FONTE: GOVERNO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 2017, p. 10 
 

 
FONTE: BARBOSA ET AL, AS. 
BIBLIOGRAFIA: 
AZEVEDO E SILVA, g. ET AL. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e  
desafios atuais. Saúde no brasil. 2011. Disponivel em: http://www.idec.org.br/pdf/schmidtetal_lancet2011.pdf 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. BOLETIM EPIDEMIOLOGICO. 2017. DISPONIVEL EM: 
http://saude.es.gov.br/Media/sesa/DANTS/BOLETIM%20VIGILANCIA%20DAS%20DANTs_.pdf 
BARBOSA, L. ET AL. O desafio do envelhecimento populacional na  
perspectiva sistêmica da saúde. DISPONIVEL EM: 
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/9955/2/BS%2044%20O%20desafio%20do%20envelhecimento%
20populacional%20na%20perspectiva%20sistemica%20da%20saude_P.pdf 
Decisão:  INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA 
 
 
 

http://www.idec.org.br/pdf/schmidtetal_lancet2011.pdf
http://saude.es.gov.br/Media/sesa/DANTS/BOLETIM%20VIGILANCIA%20DAS%20DANTs_.pdf
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Questão 34 
Candidato:  
1073408- Amanda Rinaldi 
1061192- Marilia Ferreira Marcineiro 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que a alternativa que corresponde ao enunciado da questão é a alternativa 
“B”. Solicitam troca de Gabarito. 
Parecer da Banca:  Dados apresentados são de prevalências e não de incidências.  
- prevalência mede a proporção de indivíduos em uma população que estão acometidos da doença em um 
determinado momento. É, portanto, uma medida estática (análoga a uma fotografia) relacionada a um ponto no 
tempo, mesmo que a coleta de dados ocorra durante dias, meses ou até anos. 
- A incidência refere-se ao número de novos eventos ou casos novos que ocorrem em uma população de indivíduos 
em risco durante um determinado período de tempo. 
E ainda, A sociedade Brasileira de Diabetes (2014-2015), afirma: “É difícil conhecer a incidência de DM tipo 2 (DM2) 
em grandes populações, pois envolve seguimento durante alguns anos, com medições periódicas de glicemia. Os 
estudos de incidência são geralmente restritos ao DM tipo 1 (DM1), pois suas manifestações iniciais tendem a ser bem 
características.” 
Revista brasileira de oncologia clinica: “[...] Como o estudo foi baseado em análise de prontuários eletrônicos, os 
resultados estão sujeitos a vieses de aferição. Além do mais, incidência do DM tipo 2 (DM2) é difícil de ser determinada 
em grandes populações, pois envolve seguimento durante alguns anos, com medições periódicas de glicemia” 
(BERTOLAZZI, et al, 2015, p. 77). 
BIBLIOGRAFIAS:  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Epidemiologia e prevenção  
do diabetes  
mellitus. DIRETRIZES SBD. 2014-2015. DISPONIVEL EM: 
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/diabetes-tipo-2/001-Diretrizes-SBD-Epidemiologia-pg1.pdf 
 
BERTOLAZZI, et al. Prevalência de diabetes em pacientes 
com neoplasias malignas de trato intestinal 
em um hospital de ensino. Revista brasileira de oncologia clínica. 2015. Disponível em: https://www.sboc.org.br/sboc-
site/revista-sboc/pdfs/40/artigo3.pdf 
Decisão: INDEFERIDO -QUESTÃO MANTIDA 
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14. Médico Clínico Geral ESF - Vespertino 
 

Questão 29 
Candidato:  
1062373- Amanda Nunes Borges 
1069816- Arnaldo Machado Neto 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que não há alternativa a ser assinalada na questão, visto que o enunciado 
solicita para assinalar a incorreta e todas são corretas. Solicitam anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Devido a patologia indagada no enunciado, estar nos últimos anos em mudança de definição e 
recorrentes estudos. Banca avalia recurso dos candidatos, que apresentam levantamentos bibliográfico confiáveis, 
que confirmam que todas as alternativas estão corretas, não havendo alternativa a ser assinalada na questão, diante 
do Exposto, esta Banca decide pela anulação da questão. 
Decisão:  DEFERIDO -QUESTÃO ANULADA    
 
 
Questão 35 
Candidato:  
1069816- Arnaldo Machado Neto 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que a questão 35, sobre paciente com DPOC apresentando piora da função 
respiratória, deve ser anulada na medida em que a questão não apresenta resposta correta. 
Parecer da Banca:  TvJ e edema de membros inferiores são sugestivos de cor pulmonale, que é a insuficiência cardíaca 
direita devido a pressões cronicamente elevadas na circulação pulmonar. A insuficiência cardíaca direita causa 
aumento na pressão atrial direita e na pressão diastólica final do ventrículo direito, que por sua vez causam a 
congestão hepática, turgência da veia jugular e edema de extremidades inferiores. 
BIBLIOGRAFIA:  
ARNOLD, J. M. O. COR PULMONALE. DISPONIVEL EM: https://www.msdmanuals.com/pt-
br/profissional/dist%C3%BArbios-cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/cor-pulmonale 
Decisão: INDEFERIDO-QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 37 
Candidato:  
1069816- Arnaldo Machado Neto 
Alegações: Candidato alega em síntese que a questão 37 deve ser anulada, na medida em que a questão não apresenta 
resposta correta. 
Parecer da Banca:  Questão solicita qual das alternativas não contenha uma QUEIXA frequente em paciente com 
fissura anal, e sabendo que “o surgimento da doença pode se dar  como resultado dos seguintes fatores: a) trauma do 
canal anal, e b) hipertonia do esfíncter do ânus, ambas podendo ocorrer tanto pela defecação de fezes endurecidas, 
na prisão de ventre (constipação intestinal) quanto na diarreia” (SBCP, 2009), as queixas do paciente são sangramento, 
dor e prurido anal, tanto que o Projeto Diretrizes sobre fissura anal, traz para diagnóstico a necessidade da anamnese 
direciona ao diagnóstico correto da afeção, uma vez que os pacientes geralmente se queixam de dor durante e após 
a evacuação. A evacuação se acompanhada de sangramento em pequena quantidade, observado nas fezes ou no 
papel higiênico. Outra queixa muito frequente é o prurido anal, sendo este secundário à descarga de muco na ferida 
perianal. 
Bibliografia: 
SBCP. Fissura anal- folheto informativo 2009. Disponivel em: https://www.sbcp.org.br/pdfs/publico/fissuraAnal.pdf 
SBCP. Projeto Diretrizes: fissura anal: manejo. 2008. Disponível em: 
https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/fissura-anal-manejo.pdf 
Decisão: INDEFERIDO-QUESTÃO MANTIDA 
 
 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/cor-pulmonale
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/cor-pulmonale
https://www.sbcp.org.br/pdfs/publico/fissuraAnal.pdf
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Questão 39 
Candidato:  
1062373- Amanda Nunes Borges 
1068645- Laura Alves Freire 
Alegações: Candidatos alegam em síntese que a questão solicita por uma anormalidade clínica, porém a resposta é 
uma anormalidade laboratorial. A única anormalidade clínica presente dentre as opções é a miocardiopatia restritiva. 
Sarcoidose e amiloidose são doenças que podem cursar com insuficiência renal crônica (RIELLA 2003, pág.683)   e 
miocardiopatia restritiva segundo manual de miocardiopatias da sociedade brasileira de cardiologia (página 30). Logo 
o gabarito correto deveria ser D e não C. 
Parecer da Banca:  Questão solicita qual anormalidade clínica em paciente com Insuficiência renal crônica e com 
elevação de ureia, para tal, a única opção apresentada como aspecto clinico é a alternativa D Miocardiopatia restritiva. 
Decisão: DEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA D. 

 

15. Odontólogo (CEO) - Vespertino 
 
Questão 37 
Candidato:  
1052725- Gabriela Teixeira 
Alegações: Na questão não havia nenhuma resposta incorreta, todas as alternativas apontavam doenças que podem 
ser transmitidas por contato direto e indireto. 
Parecer da Banca:  À candidata assiste razão a questão deve ser anulada por apresentar equívoco em seu enunciado, 
pois onde, se Lê: “Das principais doenças passíveis de transmissão pelo contato direto e indireto com o paciente, 
assinale a incorreta:” 
Deveria Ler-se: 
 
“Das principais doenças passíveis de transmissão apenas pelo contato direto com o paciente, assinale a incorreta:” 
Sendo assim, a questão deve ser anulada por não apresentar alternativa a ser assinalada.  
Decisão: DEFERIDO-QUESTÃO ANULADA. 
 
Questão 38 
Candidato:  
1052725- Gabriela Teixeira 
Alegações: Na questão todas as alternativas estavam incorretas. 
Parecer da Banca:  À candidata assiste razão a questão deve ser anulada por apresentar equívoco nas alternativas,  
Houve erro de digitação nas alternativas. 
Onde se lê “corretas” deveriam “ser incorretas” tornando a alternativa assim: 
I, II, III e IV estão incorretas. 
Diante do Exposto, a questão deve ser anulada por não apresentar alternativa a ser assinalada.  
Decisão: DEFERIDO-QUESTÃO ANULADA. 

 

 

15. Odontólogo (ESF) - Matutino 
 
Questão 25 
Candidato:  
1057466- Rafaela Maria Diniz 
Alegações: Candidata alega em síntese que a Questão é dúbia, confusa, não apresenta uma pergunta clara, sem 
direcionamento, confundindo o candidato. Solicita anulação da questão. 
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Parecer da Banca:  No corpo do enunciado faltou uma “lacuna” que daria a interpretação correta da questão. 
"A imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto se o feixe central de Raios X 
for dirigido _____ a bissetriz do ângulo formado entre o longo eixo do dente e o longo eixo do filme ". 
Diante do exposto, esta Banca decide pela anulação da questão.  
Decisão: DEFERIDO- QUESTÃO ANULADA. 
 
Questão 27 
Candidato:  
1057466- Rafaela Maria Diniz 
Alegações: Candidata alega em síntese que a questão afirma que a alternativa "B" é a incorreta. No entanto, não há 
nenhuma alternativa incorreta, todas estão corretas, segundo o Guia de Recomendações para o uso de Fluoretos no 
Brasil. (página 36). 
Parecer da Banca:  Segundo Ministério da Saúde (2009), O diagnóstico diferencial entre as formas mais leves de 
fluorose dentária e opacidades de esmalte não fluoróticas merece especial atenção. Fejerskov et al. (1994) propõem 
a utilização de alguns critérios apresentados no Quadro 1 que podem facilitar esse processo.  

 

Quadro 1. Diagnóstico diferencial: formas leves de fluorose dentária e opacidades do esmalte de origem não 
fluorótica. 
Ou seja, o quadro faz uma comparação entre as características das manchas de fluorose e manchas de opacidade do 
esmalte. Para que o Cirurgião-dentista possa fazer um diagnótico diferencial é necessário que conheça estas 
características. 
Lesões opacas ou amarelo-creme até vermelho-escuro-alaranjadas na época da erupção  são manchas de 
opacidades do esmalte e não de fluorose dentária. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de recomendações para o uso de flouretos no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) p. 36. 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_fluoretos.pdf  

Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA. 

 

Questão 31 
Candidato:  
1057466- Rafaela Maria Diniz 
Alegações: Candidata alega em síntese que a questão deve ser anulada. A questão apresenta a letra A como correta, 
afirmando que: I Ao exame de percussão horizontal positivo: pode indicar alterações periodontais.II. Percussão vertical 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_fluoretos.pdf
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positiva: pode indicar alterações de origem endodôntica ou pericementite). Porém autores mostram que tanto o teste 
à percussão vertical quanto o horizontal, ambos positivos, podem indiciar a pericementite e não somente o à 
percussão vertical. Além do que o teste à percussão vertical está relacionado a alterações perirradicular e não 
necessariamente à alterações endodônticas, uma vez que deve ser considerado os demais exames e a sintomatologia 
e não somente um único exame. 
Parecer da Banca:  A assertiva I não exclui o diagnóstico de pericementite, apenas indica que o diagnóstico mais 
provável é o de alterações periodontais. A assertiva III é a incorreta, sendo que a alternativa A, apenas I e II estão 
corretas, corresponde ao enunciado da questão.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA. 

 
Questão 36 

Candidato:  
1054624- Cristiane Galli Vaz 
Alegações: No item I da questão, há erro de digitação. Onde deveria ler-se "consenso" está escrito "concurso", o que 
prejudica o entendimento deste item. 
Parecer da Banca: Os sinônimos de concurso, no sentido de cooperação na realização de algo podem ser: 
cooperação, colaboração, contribuição, ajuda, participação e etc.  
Desta forma, não altera o sentido do que se quis dizer.  
 Decisão: INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA. 
 
 
Questão 38 
Candidato:  
1053088- Jamille Luiz Tramontin 
Alegações: A técnica de Fones não aborda sobre movimentos pendulares, candidata envia artigo anexo para 
corroborar com suas alegações. 
Parecer da Banca: Na justificativa do candidato fala sobre a escovação nas superfícies linguais em dentes inferiores e 
não na técnica de escovação em si. Além do mais, a interpretação pode ser a mesma no trecho do artigo mencionado 
pelo candidato e também no trecho seguinte de um artigo mais recente:  
A recente literatura mostra que: Técnica de Fones: As cerdas são aplicadas nas faces vestibulares dos dentes (o 
paciente com a boca semicerrada), descrevendo trajetória circular, higienizando dentes superiores e inferiores, além 
de massagear a margem gengival. Nas regiões lingual e palatina o movimento da escova deve ser pendular, 
preocupando-se com a lingual de molares e pré- molares. (ARTIGAS, IBARA 2003)  
Pendular é sinônimo de balançar e oscilar, não alterando o sentido da alternativa. 
https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710
d82f1b0276e0.pdf  
MENEGOTTO, Maria Helena Bortolon. Controle mecânico da placa bacteriana. 2007. 53 f. monografia (pós-graduação 
especialista em periodontia) – UNINGÁ, Passo Fundo, RS 2007. 
 
Candidato:  
1075263- Larissa Hoepers De Medeiros 
Alegações:  
Por meio de estudos, vejo que a questão 38 não teria a alternativa correta que apontasse as três assertivas como 
corretas. sendo que a assertiva II falando sobre a técnica de Bass, foi considerada errada e por meio de pesquisas e 
artigos vejo que está correta. Na técnica de Bass as cerdas da escova são posicionadas na margem gengival  a 45º em 
relação ao longo eixo do dente, tendo que exercer uma pressão leve contra a gengiva e fazer vibrações com 
movimento de vai e vem. Sendo que é exatamente essa técnica colocada em questão na prova. Segue em anexo um 
artigo apontando os três tipos de técnica de escovação que estão na questão 38 .Página 21 do artigo.  
Parecer da Banca: Segundo o mesmo artigo mencionado pelo candidato, a técnica descrita na alternativa II é a Técnica 
de Charters e não a Técnica de Bass. Encontra-se na página 21 do mesmo artigo enviado pelo candidato. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710d82f1b0276e0.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710d82f1b0276e0.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710d82f1b0276e0.pdf
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 https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710
d82f1b0276e0.pdf  
MENEGOTTO, Maria Helena Bortolon. Controle mecânico da placa bacteriana. 2007. 53 f. monografia (pós-graduação 
especialista em periodontia) – UNINGÁ, Passo Fundo, RS 2007. 
 Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA. 
 

 
 
16. Psicólogo - Matutino 
 
Questão 23 
Candidato:  
1058836 - Daniela Da Silva 
1080649- Pablo Feltrin 
Alegações: Os candidatos alegam em síntese que um item da questão indicado como incorreto estaria correto e 
pedem a alteração do gabarito. 
Parecer da Banca: A questão pedia para colocar verdadeiro ou falso nos itens de acordo com as considerações 
utilizadas na construção do Código de Ética encontrado na página 06 do referido Código. O item considerado falso é 
um Princípio Fundamental encontrado na página 7 do Código e por este motivo este item é falso. 
Referências: 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf  
 Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA. 
 
 

Urussanga, 27 de Agosto de 2018 
 

Luis Gustavo Cancellier,  
Prefeito Municipal 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710d82f1b0276e0.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710d82f1b0276e0.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1731/1075263/ad0173a3e9a8d3140710d82f1b0276e0.pdf

