RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO
CONCURSO DE ELESBÃO VELOSO - PI
1.
Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargos: Agente
Comunitário de Saúde e Técnico em Saúde Bucal:
Nº
Questão
01

Parecer
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA: Nenhuma das opções oferece a resposta correta,
que seria: “A frase I está correta, porque o sujeito de "dormir" deve ser o pronome
do caso reto ‘eu’”.

2.
Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargos: Odontólogo
Especialista em Endodontia, Odontólogo Especialista em Periodontia, Odontólogo PSF,
Educador Físico, Enfermeiro PSF, Enfermeiro CAPS, Médico PSF, Médico Especialista em
Psiquiatria, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, e Assistente Social:
Nº
Questão

Parecer

02

INDEFERIDO: Esse recurso é indeferido, pois na alternativa fica subtendido que a o
segundo termo em análise na questão trata-se de oração subordinada substantiva
apositiva, não havendo prejuízo de entendimento, já que não há outro tipo de oração
subordinada com a classificação de apositiva.

03

INDEFERIDO: A palavra cabresto é primitiva e não se formou por derivação sufixal.

06

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA: Nas quatro alternativas, as orações possuem
desvios de concordância verbal, não havendo, assim, alternativa correta.

3.
Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais e Gerais– Cargo: Agente
Comunitário de Saúde e Técnico em Saúde Bucal, Odontólogo Especialista em Endodontia,
Odontólogo Especialista em Periodontia, Odontólogo PSF, Educador Físico, Enfermeiro PSF,
Enfermeiro CAPS, Médico PSF, Médico Especialista em Psiquiatria, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, e Assistente Social:
Nº
Questão

Parecer
INDEFERIDO: Por eliminação das demais alternativas seria possível chegar ao nome
do ministro Ricardo Lewandowski, já que nenhum dos nomes mencionados pelos
candidatos nos recursos está nas alternativas.

18

Lewandowski assume presidência da Segunda Turma do STF
Publicado em 05/06/2018 - 15:09
Por André Richter – Repórter da Agência Brasil Brasília
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski foi eleito hoje
(5) presidente da Segunda Turma da Corte, responsável pelo julgamento das ações

da Operação Lava Jato. Como presidente, caberá Lewandowski fazer a pauta de
processos a serem julgados e decidir quando serão analisados.
A partir da próxima terça-feira (12), Lewandowski vai ocupar a vaga de Edson Fachin,
relator dos processos da Lava Jato, que deixará o comando do colegiado após um
ano na função. A eleição foi simbólica porque, de acordo com as normas internas da
Corte, Lewandowski teria que assumir a presidência por ser o membro mais antigo
que ainda não ocupou o cargo recentemente.
Também fazem parte da Segunda Turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e
Celso de Mello.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-06/lewandowski-assume-dia12-relatoria-de-acoes-da-lava-jato-no-stf
4.
Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS - Cargo: Agente Comunitário
de Saúde e Técnico em Saúde Bucal, Odontólogo Especialista em Endodontia, Odontólogo
Especialista em Periodontia, Odontólogo PSF, Educador Físico, Enfermeiro PSF, Enfermeiro
CAPS, Médico PSF, Médico Especialista em Psiquiatria, Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo:
Nº
Questão
25
5.
Nº
Questão
32

34

Parecer
NULA no gabarito preliminar.
Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Especifico – Cargo:Assistente Social:
Parecer
DEFERIDO. Alternativa correta passa ser a letra (A).
Houve um equívoco de digitação, assim a alternativa da questão deverá ser alterada
para a letra (A).
INDEFERIDO. A alternativa correta permanece a letra (A).
A referida questão foi elaborada com base na Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
atualizações até o ano de 2015. Portanto a questão deve permanecer com a
alternativa A, visto que no edital não se mencionava o ano de atualização da Lei.

6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos– Cargo: Odontólogo PSF:
Nº
Questão

26

Parecer
INDEFERIDO: Não será anulada. Continua o gabarito oficial.
Pulpite aguda serosa =dor aumenta com estimulo ao frio portanto não pode ser
essa alternativa
TORABINEJAD,
Mahmoud.
Endodontia:princípios
e
pratica,
Rio
de
Janeiro.Elsevier,2010 cap.4

29

31

34

35

36

39
40

INDEFERIDO: Não haverá mudança de gabarito. Continua o gabarito oficial.
Podemos verificar que essa alternativa é verdadeira pelo livro do
Carranza periodontia clinica. 11edicao pag 631
INDEFERIDO: Continua o gabarito oficial.
Mixoma do tecido ósseo são, segundo consenso geral exclusivos dos maxilares. No
enunciado diz que o tumor odontogênico esta associado preferencialmente ao
primeiro molar inferior permanente( no caso mandíbula)
w2.fop.unicamp.br Tumores odontogênicis
Patologia oral Almeida Série Abeno.editora artes médicas, 2016
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA: Questão será anulada, pois duas alternativas
corretas: A e B
INDEFERIDO: Não será anulada. Continua gabarito oficial
Nos sistema quimicamente ativados o agente que da inicio a polimerização é o
peroxido de benzoila. O canforoquinona é agente iniciador nos sistemas
fotoplimerizaveis.
Ms. Guilherme Terra Disciplina de Dentística Operatória Básica CLASSIFICAÇÕES DAS
RESINASCOMPOSTAS, 2011
INDEFERIDO: Não será anulada. Continua o gabarito oficial
O enunciado diz que o granuloma surge em resposta a estímulo nocivo de baixa
intensidade, proveniente do canal radicular podemos verificar que essa alternativa é
verdadeira pelo livro do TORABINEJAD, Mahmoud. Endodontia:princípios e pratica,
Rio de Janeiro.Elsevier,2010
e em www.forp.usp.br Periapicopatias_USB
INDEFERIDO: Questão não será anulada. Continua gabarito oficial
Assunto programático de odontopediatria.
INDEFERIDO: Não será anulada. Continua gabarito oficial
Podemos analisar a questão na pag 65 do livro de prótese fixa.
Protese fixa-Luiz Precoraro cap 3 vol7 pag 65

7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Educador Físico:
Nº
Questão

37

38

Parecer
INDEFERIDO: A questão está diretamente relacionada a uma dimensão do
autoconceito que se refere a individualidade, não desconsiderando suas outras
dimensões. Todas se referem ao comportamento.
GALLAHUE, David L.; DONNELY, Frances Cleland. Educação física desenvolvimentista
para todas as crianças. São Paulo: Phorte, 2008.
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o
desenvolvimento motor-: bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH Editora,
2013.
INDEFERIDO: O mesmo autor citado no recurso “Ferreira, 2009” ressalta que a saúde
tinha seu trabalho individualizado e não coletivo. Portanto, a tendência
pedagogicista não se preocupou com a saúde pública, discutia a saúde individual.
DARIDO, S.C. Educação Física na escola: questões e reflexões. 1. ed. Rio de Janeiro:

Guanabara - Koogan, 2003.
GHIRALDELLI JUNIOR, P. Educação Física Progressista. São Paulo: Edições Loyola,
1998.
SOARES, C. Educação Física: raízes européiase Brasil. Campinas: Autores Associados,
1994.
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Enfermeiro PSF:
Nº
Questão

28

35

36

Parecer
INDEFERIDO: Em caso de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré (SGB) no período
de até seis semanas após uma dose anterior, recomenda-se realizar avaliação médica
criteriosa sobre benefício e risco da vacina antes da administração de uma nova
dose. A ALTERNATIVA (C) cita de forma incorreta: em caso de ocorrência de
síndrome de Guillain-Barré (SGB) no período de até 2 anos após uma dose anterior,
recomenda-se realizar avaliação médica criteriosa sobre benefício e risco da vacina
antes da administração de uma nova dose. PORTANTO INCORRETA, ASSIM COMO
DEMAIS ALTERNATIVAS.
DISPONÍVEL
EM: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/18/Informe-CpInfluenza---01-03-2018-Word-final-28.03.18%20final.pdf
INDEFERIDO: As prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida,
para o biênio 2010 - 2011 serão as seguintes:
Controle do câncer de colo de útero e de mama; ALTERNATIVA (A) ESTÁ ERRADA
CONTER CÂNCER
DE
PRÓSTATA.
Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite e
aids. ALTERNATIVA (B) ESTÁ ERRADA POR CONTER FEBRE AMARELA
Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com
deficiência. ITEM CORRETO LETRA (C)
ITEM (D) INCORRETO, NÃO CONSTA HUMANIZAÇÃO NAS PRIORIDADES
DISPONÍVEL
EM: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
INDEFERIDO: DE ACORDO COM O DECRETO 7.508/11, ART. 2. O decreto
dispõe sobre: Região de Saúde; Contrato Organizativo da Ação Pública da
Saúde; Portas de Entrada; Comissões Intergestores; Mapa da Saúde; Rede de
Atenção à Saúde; Serviços Especiais de Acesso Aberto e Protocolo Clínico e Diretriz
Terapêutica. ITEM (D) HUMANIZAÇÃO ESTÁ INCORRETO

9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Enfermeiro CAPS:
Nº
Questão
26

Parecer
INDEFERIDO: DE ACORDO COM O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, ESTÁ
DESCRITO:
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as

seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
O ITEM (C) NÃO CONSTA DESCRITO NA CONSTITUIÇÃO E A QUESTÃO PEDE (EXCETO)
DISPONÍVEL
EM: http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituica
ofederal.pdf
31

DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO PARA ALTERNATIVA (C)

32

INDEFERIDO: DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE
2012, O CME CLASSE I DEVE POSSUIR, MINIMAMENTE, OS SEGUINTES AMBIENTES:
I - ÁREA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA (SETOR SUJO);
II - ÁREA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);
III - SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA, QUANDO APLICÁVEL (SETOR LIMPO);
IV - ÁREA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO); E
V - ÁREA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS
(SETOR LIMPO).
ITEM (D) ESTÁ DESCRITO DE FORMA INCORRETA CONFORME A RESOLUÇÃO.
DISPONÍVEL
EM: HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/ANVISA/2012/RDC0015_15_0
3_2012.HTML

10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Fisioterapeuta:
Nº
Questão

Parecer

25

INDEFERIDO: Continua sendo a alternativa letra D, segundo o artigo, mostra as
referentes alterações sofridas por estes indivíduos. Souza CFM, Almeida HCP, Sousa
JB, Costa PH, Silveira YSS, Bezerra JCL. A Doença de Parkinson e o Processo de
Envelhecimento Motor: Uma Revisão de Literatura.

28

INDEFERIDO: Não será anulada, apesar de ter erro na digitação, porem isso não
altera o sentindo da questão.

30

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA: a questão 30 Será anulada, por haver duas
alternativas corretas.

36

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA: a questão 30 Será anulada, por haver duas
alternativas corretas.

39

INDEFERIDO: A alternativa correta da questão é letra B,o soro utilizado nesse
casos,é feito injetando o veneno do animal em outros animais até q o organismo
deles desenvolva anticorpos capazes de combater o veneno, logo contém anticorpos
prontos.
Htt:www.butantan.gov.br/produção/soro/paginas/default.aspx

11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Fonoaudiólogo:
Nº
Questão

31

Parecer
INDEFERIDO: O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado
no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994, visando a reorientação do modelo
assistencial brasileiro. O PSF prioriza a atenção básica e, neste contexto, o Nasf
constitui-se como um dispositivo estratégico para a melhoria da qualidade da
Atenção Básica. No portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da
saúde no link a seguir estão descritas as equipes multiprofissionais e as ocupações
que poderão compor o NASF de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações (CBO),
dentre elas o NUTRICIONISTA.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php
Na portaria Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, no item Núcleos de Assistência à
Saúde da Família estão descritas as profissões que poderão compor as equipes,
dentre elas o NUTRICIONISTA.
Referências:
1. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização
da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial [da República Federativa do Brasil],
Brasília, n.204, p.55, 24 out. 2011. Seção 1, pt1;
2.http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php

12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos– Cargo: Agente Comunitário
de Saúde:
Nº
Parecer
Questão
INDEFERIDO: A alegação do candidato, solicitando a mudança de alternativa correta,
não foi aceita e a questão será mantida. O recurso alega que testes rápidos são
tarefas do ACS. No entanto, na própria Lei com as funções do Agente, não consta
esse detalhamento, como indica o texto abaixo:

38

No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em
saúde da família, são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de
Saúde, em sua área geográfica de atuação:
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de
2018)
I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
II - o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a
suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde;

(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
III - a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas
voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional;
(Incluído dada pela Lei nº
13.595, de 2018)
IV - a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e
acompanhamento:
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério;
13.595, de 2018)
b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto;
13.595, de 2018)

(Incluído dada pela Lei nº

(Incluído dada pela Lei nº

c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em
ações de educação em saúde, em conformidade com o previsto na Lei no 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
(Incluído dada pela
Lei nº 13.595, de 2018)
e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de
quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e
coletivas;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
f) da pessoa em sofrimento psíquico;

(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal;
dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

(Incluído

i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para
promover a saúde e prevenir doenças;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de
2018)
j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde
e prevenir doenças;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
V - realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e
acompanhamento:
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
a) de situações de risco à família;

(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de
promoção da saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme
sua vulnerabilidade e em consonância com o previsto no calendário nacional de
vacinação;
(Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
VI - o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com
os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
(Incluído dada pela Lei nº
13.595, de 2018)
Texto retirado de:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm

