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NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE 

 
 

QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Jéssica da Silva Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O item não deixa qualquer dúvida.  
II – saber distinguir = saber diferenciar, perceber. Um corte superficial apesar de requerer cuidado não necessita presença 
imediata de médico, mas um desmaio, hemorragia e outros percebe-se a urgência de assistência médica. 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Jéssica da Silva Ferreira 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Erro de digitação. 
 
 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 
 
CARGOS: Acompanhante de Criança com Deficiência, Assistente Educacional Surdo, 
Intérprete de Libras, Monitor de PEVI, Instrutor de Corte e Costura, Instrutor de Karatê  
 

QUESTÃO 09: QUESTÃO ANULADA. 
A questão não possui resposta correta.  
 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Débora Cristina Silva Pereira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão deve ter pensamento prático/teórico pelo candidato, pois o mesmo precisará buscar soluções para 
intervir em sua área de atuação. Todo o serviço executado pela Atenção Básica são exigências do Ministério da Saúde, por isso 
devemos saber a forma correta de agir e atuar nessas obrigações. Portanto é importante conhecer o número de pessoas da sua 
área por idade e sexo, pois: Há doenças que acometem mais crianças do que adultos ou mais mulheres que homens, o que 
influenciará no planejamento da equipe, e não porque é uma exigência do Ministério da Saúde 

 
CARGO: ACOMPANHANTE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Amanda Ataíde Lage Silva, Mayla Gomes Soares 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em relação ao trecho “visitar o jardim do seu bairro, fechado ___ chave”, não há a ocorrência de crase na lacuna 
a ser preenchida, pois ao trocarmos o termo regido de gênero feminino para um termo masculino, não ocorre a combinação “ao” 
diante da palavra masculina e por esse motivo a crase não ocorre. Observe: “o jardim do seu bairro, fechado a chave” e 
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substituindo a palavra feminina “chave” pela masculina “cadeado” não há possibilidade da combinação “ao” ocorrer, portanto 
ficará “o jardim de seu bairro, fechado a cadeado”. 
Pela justificativa apresentada, a questão não será anulada e prevalece o gabarito oficial.  
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Amanda Ataíde Lage Silva, Geralda de Oliveira Maia Santos, Hudson Martins Magalhães, Janeth Drumond 
Viana, Melody Cristina de Souza Lopes, Pamella Freitas de Souza, Rosemary de Assis 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Números naturais menores que 199, utilizamos o intervalo de 0 até 198, incluindo esses valores, (de zero até 
198 são 199 números pertencentes ao intervalo).  
Números pares múltiplos de 5: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 (20 números)  
������������	=20/199 
 
QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Rosemary de Assis 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato alega que na alternativa (B), “não deixou clareza do assunto gerando má 
interpretação”. Ao analisarmos a questão verificamos que o candidato deveria escolher entre as opções, a alternativa correta, ao 
acompanhar um deficiente visual até uma cadeira.  De acordo com o Manual de Orientação e Apoio ao Deficiente, da Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiá-la até a 
cadeira e colocar a mão dela sobre o encosto, informando se esta tem braço ou não, para que a pessoa, sente-se sozinha. Não 
foi identificado nenhuma ambiguidade entre as alternativas que levassem o candidato a interpretar a questão de maneira 
incorreta, gerando dúvidas, portanto o recurso é improcedente. 
BIBLIOGRAFIA 
http://epge.fgv.br/files/default/manual-de-orientacao-e-apoio-para-atendimento-pcd.pdf 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Amanda Ataíde Lage Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a alternativa (D) está correta, apoiar os cotovelos da criança junto 
ao seu corpo. O mesmo, sugere que a alternativa (C), deveria ser recomendada por um profissional que já acompanha a criança.  
Ao analisarmos a questão, verificamos que a alternativa (D) sugerida pelo candidato como resposta está incorreta, pois, de acordo 
o material de referência para os cuidadores de pessoas com deficiência da AACD, somente o apoiar os cotovelos na mesa pode 
facilitar levar a comida à boca e não apoiar os cotovelos da criança junto ao seu corpo como afirma a alternativa (D). A 
alternativa (C), engrossar o cabo dos talheres para ficar mais fácil para segurar é uma estratégia a ser desenvolvida no caso da 
criança deficiente motora gerando maior segurança na hora das refeições. Portanto o recurso é improcedente. 
BIBLIOGRAFIA: 
https://aacd.org.br/wp-admin/images/Apostila%20-%202%20Curso%20de%20Cuidadores%20-%20versao%20Site.pdf 
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QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Kenia Miranda Limas Condessa 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão está correta. A alegação da candidata quanto ao disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, não 
interfere na resolução da questão. 
 
 

 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF 

 
 

QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Karine Fernandes Martins 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Duas alternativas corretas. 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Elaine Freitas Ramos, Grazielle Maria Abreu Azevedo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa A está em incorreta, o Manual de Rede de Frio 2017 traz: Posicionar o sensor do termômetro no 
centro da caixa, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de +1°C. (E não -1 como coloca a questão). 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Elaine Freitas Ramos, Grazielle Maria Abreu Azevedo, Karine Fernandes Martins 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão apresenta três alternativas incorretas e uma correta.  
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO(S): Elaine Freitas Ramos, Grazielle Maria Abreu Azevedo. Karine Fernandes Martins 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Erro na formulação da questão. 
 
 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGOS: TODOS 
QUESTÃO 01: ALTERAR GABARITO DE C PARA D. 
Houve erro de transcrição do gabarito publicado. 
 

CARGOS: Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico ESF, 
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional 
QUESTÃO 10: ANULADA 
Questão tem apenas 01 alternativa correta e 03 incorretas. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL EDUCAÇÃO 
 
 

QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Christiane Martins de Andrade Lana 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Considerando que não consta legislação específica no edital e no conteúdo programático solicitou-se “A 
assistência social no Brasil”, não foi identificada inconformidade na elaboração da questão.   
 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL NASF 
 

QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Aline Domingues de Almeida 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O edital pede Estrutura do SUS: Legislação fundamental, portanto a Lei nº 8.142,de 28 de dezembro de 
1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é legislação fundamental do SUS e deve ser conhecida pelos candidatos em sua 
integralidade. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Aline Domingues de Almeida Lima 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a legislação vigente, Resolução Nº. 33, de 12 de dezembro de 2012 – aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social -NOB/SUAS, a realização de diagnóstico socioterritorial, a cada 
quadriênio, compõe a elaboração dos Planos de Assistência Social. A legislação utilizada pela recorrente está desatualizada.   
 
 

CARGO: ENFERMEIRO ESF 
 
 
QUESTÃO: 05 
CANDIDATO(S): Lorena Silva de Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O gabarito oficial contempla a alternativa B como resposta à questão. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Sueli Maria de Araújo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa C, Antipatizou-se com as ideias radicais do candidato, está incorreta de acordo com a 
regência do verbo “antipatizar”, que pede objeto indireto regido da preposição “com”, mas não é verbo pronominal.  Não se dirá, 
portanto, “antipatizou-se com as ideias”, mas “antipatizou com as ideias”.  
Em relação à frase “Investiram-no na função de gerente da fábrica de sorvetes”, o verbo “investir” está no sentido de “dar posse, 
empossar” e a frase está correta. 
Pelo exposto, o gabarito oficial será mantido. 
Fontes:1- Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 48ª ed, São Paulo: 2008. p. 509-510. 
            2- Nossa Gramática Completa Sacconi – teoria e prática, Luiz Antonio Sacconi, 29ª ed. São Paulo, 2008. p. 473. 
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QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Elisandra Gomes Coelho, Francislaine Dias Andrade, Hevelen de Oliveira Estevão, Nayara Soares Reis Silva, 
Paulo Rosa, Priscilla Camilo Soares Bastos, Sueli Maria de Araújo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O edital pede Estrutura do SUS: Legislação fundamental, portanto a Lei nº 8.142,de 28 de dezembro de 
1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é legislação fundamental do SUS e deve ser conhecida pelos candidatos em sua 
integralidade. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Cristiane de Paula Lucio, Sueli Maria de Araújo, Thalita Isapaula Felix Alves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O erro no número do decreto não alterou o sentido da questão. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Francislaine Dias Andrade, Nayara Soares Reis Silva, Priscilla Camilo Soares Bastos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: § 2o  O PSE será implementado mediante adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos 
objetivos e diretrizes do programa, formalizada por meio de termo de compromisso. E não apenas dos Estados e dos 
Municípios como coloca a questão. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Silvia Maria Barcelos 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação da candidata não se refere a questão 09. 
 
QUESTÃO: 11 
CANDIDATO(S): Francislaine Dias Andrade, Hevelen de Oliveira Estevão, Nayara Soares Reis Silva, Sueli Maria de Araújo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Está dentro do conteúdo programático Planejamento em saúde pública 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Hevelen de Oliveira Estevão, Nayara Soares Reis Silva, Priscilla Camilo Soares Bastos, Sueli Maria de Araújo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Esta questão está dentro deste item do programa enviado: Características e funções da Atenção primária a 
saúde. O NASF está incluído na Atenção Primária em Saúde. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Nayara Soares Reis Silva, Priscilla Camilo Soares Bastos, Veronica Maria Andrade 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O Guia de Recomendações para os registros de enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de 
nortear os profissionais de Enfermagem, emitido pela RESOLUÇÃO COFEN Nº 0514/2016, traz a diferenciação entre Anotação 
de enfermagem e Evolução de enfermagem conforme quadro abaixo: 
Anotação de Enfermagem Evolução de Enfermagem 
Dados brutos Dados analisados 
Elaborada por toda a equipe de enfermagem Privativo do enfermeiro  
Referente a um momento Referente ao período de 24 horas 
Dados pontuais Dados processados e contextualizados  
Registra uma observação Registra a reflexão e análise de dados 
  
Conforme o guia do COFEN /2016 a resposta C é a correta: A evolução de enfermagem se refere a período de 24h. 
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QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Thalita Isapaula Felix Alves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A Lei nº 2.604 não foi revogada, e principalmente é muito importante lembrar que torna-se necessário usá-la 
para manter assegurado a nossa participação no ensino de enfermagem. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 foi 
regulamentada pelo Decreto nº94.406, de 8 de junho de 1987 e servem de complemento a regulamentação da profissão de 
enfermagem no Brasil. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Jhonatas Alves Martins 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A observação do candidato não se refere a opção correta da questão. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Cristiane de Paula Lucio, Hevelen de Oliveira Estevão, Jonathas Alves Martins, Letícia Ferreira dos Reis Rosa, 
Liliane Regina Madeira Alves, Lorena Silva de Oliveira, Nayara Soares Reis Silva, Paulo Rosa, Priscilla Camilo Soares Bastos, 
Sandra Mara Assante, Sueli Maria de Araújo, Thais de Rezende Oliveira Moraes, Thalita Isapaula Felix Alves, Veronica Maria 
Andrade 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. O correto é “A técnica de amamentação NÃO está adequada quando” e não “A técnica de 
amamentação está adequada quando.”  
A resposta letra D é a resposta INCORRETA. Segundo o Caderno da Atenção Básica nº 33 de SAÚDE DA CRIANÇA: 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO traz: 
 As sucções são lentas e profundas: o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente (sucção, deglutição e respiração). 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Sueli Maria de Araújo 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A Farmacologia é a ciência voltada para o estudo das drogas sob todos os aspectos, desde as suas origens até 
os seus efeitos no homem. Atualmente, a farmacologia é estudada em seus aspectos de farmacodinâmica e farmacocinética. 
Portanto o quesito de Indução enzimática faz parte do processo de estudo da farmacologia bem como a Inibição enzimática. A 
Indução enzimática pode alterar vários fatores no organismo e metabolização das drogas podendo até diminuir os efeitos 
farmacológicos, e de suma importância o enfermeiro conhecer todo esse processo dentro da Farmacologia. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Cristiane de Paula Lucio, Liliane Regina Madeira Alves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O manual de 2001 usado pela candidata para levantar o questionamento está desatualizado, a questão foi 
elabora pelo novo Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de 2017. As afirmativas 
todas constam no manual. 
Referêncial: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.pg. 55. 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Elisandra Gomes Coelho 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O Informe Técnico traz: Administrar as duas primeiras doses de dT e a última dose de dTpa, preferencialmente 
entre 27ª e 36ª semanas de gestação.  
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Não obrigatoriamente. Gestantes em áreas de difícil acesso, administrar a vacina dTpa a partir da vigésima (20ª) semana de 
gestação adequando a administração das doses conforme relato do caso descrito. Esta recomendação visa não perder a 
oportunidade de vacinar estas gestantes  
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Nayara Soares Reis Silva, Paulo Rosa, Priscilla Camilo Soares Bastos, Thais de Rezende Oliveira Moraes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa D coloca que: O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) é constituído por uma 
relação de medicamentos voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica.  
E o correto é afirmar que o CBAF é responsável por medicamentos e INSUMOS farmacêuticos conforme consta o Anexo I 
do RENAME conforme abaixo. 
Anexo I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica O Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica (Cbaf) é constituído por uma relação de medicamentos (Anexo I) e uma de insumos 
farmacêuticos (Anexo IV) voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica. 
 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Aline Sales Vilela, Denise Lopes Camilo Soares 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O edital pede Estrutura do SUS: Legislação fundamental, portanto a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é legislação fundamental do SUS e deve ser conhecida pelos candidatos em sua 
integralidade. 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Aline Sales Vilela 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação da candidata não foi fundamentada. 
 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 
 

QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Fabiana Lacerda Zamborlini 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Não existe alternativa VI e sim IV e não alterou a interpretação da questão. Portanto estão corretas apenas 
alternativas I e II. 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATO(S): Fabiana Lacerda Zamborlini 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O erro de digitação na opção C não justifica a anulação, uma vez que, a resposta correta é a D. 
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CARGO: MÉDICO ESF 

 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO(S): Rizia Kerem Gonçalves, Rochele Silveira Gomes de Almeida 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Os pronomes oblíquos átonos podem ocupar três posições em relação ao verbo, antes do verbo (próclise), no 
meio do verbo (mesóclise) e após o verbo (ênclise). Há casos em que se pode posicionar o pronome antes do verbo ou depois 
dele como é o caso da frase da opção C, pois não há fator de obrigatoriedade da próclise, uma vez que não há palavras atrativa. 
Nesse caso, a frase fica correta se o pronome vier antes ou depois do verbo: “A fotografia se popularizou” (próclise) e também “A 
fotografia popularizou-se” (ênclise). 
Nas frases das outras alternativas, não existe essa possibilidade, em “Lembram-se do quebra-vento dos carros?” a frase se inicia 
com o verbo e a ênclise é obrigatória; na frase da alternativa B “...as fotos que se tiravam...” há o fator de próclise por causa do 
pronome relativo “que” e na frase da opção D há o advérbio “ainda” que é fator de próclise. 
Portanto, por haver apenas uma alternativa que responde à questão, a mesma não será anulada. 
 
QUESTÃO: 06 
CANDIDATO(S): Camila Martins Lopes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa C, Antipatizou-se com as ideias radicais do candidato, está incorreta de acordo com a 
regência do verbo “antipatizar”, que pede objeto indireto regido da preposição “com”, mas não é verbo pronominal.  Não se dirá, 
portanto, “antipatizou-se com as ideias”, mas “antipatizou com as ideias”.  
Em relação à frase “Investiram-no na função de gerente da fábrica de sorvetes”, o verbo “investir” está no sentido de “dar posse, 
empossar” e a frase está correta. 
Pelo exposto, o gabarito oficial será mantido. 
Fontes:1- Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 48ª ed, São Paulo: 2008. p. 509-510. 
            2- Nossa Gramática Completa Sacconi – teoria e prática, Luiz Antonio Sacconi, 29ª ed. São Paulo, 2008. p. 473. 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Keven Henrique Cassaro 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O edital pede Estrutura do SUS: Legislação fundamental, portanto a Lei nº 8.142,de 28 de dezembro de 
1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é legislação fundamental do SUS e deve ser conhecida pelos candidatos em sua 
integralidade. 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Nayara Oliveira Silva, Samanta Zanandrez Quintão Reis 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: § 2o  O PSE será implementado mediante adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos 
objetivos e diretrizes do programa, formalizada por meio de termo de compromisso. E não apenas dos Estados e dos 
Municípios como coloca a questão. 
 
QUESTÃO: 12 
CANDIDATO(S): Camila Martins Lopes 
RECURSO(S): INDEFERIDO 

I. JUSTIFICATIVA: Definir parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes realidades de saúde, de maneira a 
promover uma maior resolutividade das equipes de saúde da atenção básica; 
Definir parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes realidades de saúde, de maneira a promover uma maior 
resolutividade das equipes de saúde da atenção básica; 
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II. Estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que 
envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes de saúde da atenção básica; 
Estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que 
envolva a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes de saúde da atenção básica; 

III. Envolver e mobilizar os gestores estaduais e municipais, as equipes de saúde de atenção básica e os usuários em um 
processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção básica; 
Envolver e mobilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, as equipes de saúde de 
atenção básica e os usuários em um processo de mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção básica; 

IV. Caráter obrigatório para a adesão tanto pelas equipes de saúde da atenção básica quanto pelos gestores municipais, a 
partir do pressuposto de que o seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos. 

V. Caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde da atenção básica quanto pelos gestores municipais, a 
partir do pressuposto de que o seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos. 

QUESTÃO: 14 
CANDIDATO(S): Enaura Priscila Pimenta 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo o Guia de Vigilância em Saúde, Volume Único, 2017 do Ministério da Saúde: 
Encerramento de caso: 
 Os casos de Sarampo e Rubéola devem ser encerrados no prazo de até 30 dias a partir do registro tanto no Boletim de 
Notificação Semanal (BNS) como no Sinan. 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Rizia Kerem Gonçalves, Rochele Silveira Gomes de Almeida 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: § 3o O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de 
saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de 
Saúde. Corresponde a questão correta letra C. 
 
QUESTÃO: 16 
CANDIDATO(S): Enaura Priscila Pimenta, Rizia Kerem Gonçalves 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com: Guia de Vigilância em saúde: Volume único/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em serviços. – 2. Ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. As 
diarreias agudas, causadas pela E. coli êntero-hemorrágica, apresentam diarreia que inicia aquosa, com sangue a seguir, e não 
pastosa, aquosa, às vezes com sangue, descrito na alternativa A (incorreta). Também especifica que neste tipo de diarreia a febre 
é rara, o vômito é comum e a duração é de 01 a 12 dias. Sendo o Ministério da Saúde a principal referência para a saúde no país 
e as referências citadas nos recursos desatualizadas 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Helena Vasconcelos Nunes de Carvalho, Nayara Oliveira Silva, Rizia Kerem Gonçalves, Samanta Zanandrez 
Quintão Reis 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa B especifica que glicemia >200 mg/dL piora a lesão neurológica induzida por isquemia. A isquemia 
de reperfusão, devido à supressão adrenérgica, é uma das síndromes pós-PCR e se manifesta através da hiperglicemia. Portanto, 
a alternativa está correta. A lesão miocárdica também pode levar à redução do débito cardíaco pós-PCR, sendo que a elevação 
dos membros inferiores pode ser utilizada como adjuvante no processo de reversão (alternativa D correta). O único decúbito que 
permite aumentar o retorno venoso para a jugular é através da elevação dos membros inferiores, portanto não foi considerada a 
especificação do decúbito por se tratar de uma lógica anatômica. Considerando que apenas a alternativa C está incorreta. 
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QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Nayara Oliveira Silva, Rizia Kerem Gonçalves, Rochele Silveira Gomes de Almeida, Samanta Zanandrez 
Quintão Reis 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO(S): Erika Eliza Moraes de Paula Amorim 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O verbo “ver” pertence à segunda conjugação, é um verbo terminado em “-er” e classifica-se, quanto à 
conjugação, como verbo irregular que são verbos que, em algum tempo ou pessoa, se afastam do modelo de conjugação por 
apresentarem alteração no radical ou nas desinências. Observe o verbo “ver” conjugado, primeiramente, no presente do 
indicativo: vejo, vês, vê, vemos, vedes, veem; agora no pretérito perfeito do indicativo: vi, viste, viu, vimos, vistes, vimos.  Pela 
justificativa apresentada, é um verbo irregular e por esse motivo a questão não será anulada, uma vez que a alternativa D 
responde à questão. 
 

 
 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 
 

 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Layssa Lopes Damasceno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O edital pede Estrutura do SUS: Legislação fundamental, portanto a Lei nº 8.142,de 28 de dezembro de 
1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é legislação fundamental do SUS e deve ser conhecida pelos candidatos em sua 
integralidade. 
 
QUESTÃO: 09  
CANDIDATO(S): Layssa Lopes Damasceno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O erro no número do decreto não alterou o sentido da questão. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO(S): Luciana Arruda Mendes de Paula 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Houve erro de edição/escrita. A resposta correta a essa questão seria “triangular com base 
voltada para incisal”. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Layssa Lopes Damasceno 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata argumenta que a banca considerou a alternativa “C” como gabarito oficial. No entanto, a alternativa 
considerada foi a “B”. 
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CARGO: PSICÓLOGO NASF 
 

 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Luiza Lage Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O erro no número do decreto não alterou o sentido da questão. 
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Bruna Alves Magalhães, Luiza Lage Rodrigues 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão possui duas alternativas corretas, A e D. 
Segundo Batista (2014), “no Brasil, em 1978, o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, ligado ao movimento de Reforma 
Sanitária, provocaria a derrocada da denominada “indústria da loucura”, numa época em que os hospitais privados se 
multiplicavam pelo país e, com eles, a precariedade nos serviços prestados à população” o que torna a alternativa A correta.  
Essa mesma autora afirma “a reforma psiquiátrica foi consolidada como política oficial do Sistema Único de Saúde (SUS) na III 
Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, em Brasília. Essa política confere aos CAPS um papel estratégico na 
mudança de modelo” o que torna a alternativa D correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 


