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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE. 
EDITAL Nº 02/2017 

  

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARBALHA - CE REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS QUANTO A PROVA 
OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR. 
 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

 

 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE FARMÁCIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Auxiliar de 
Farmácia. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com a resolução RDC nº 41, de 26 de julho de 2012. Registra § 2º: Os medicamentos isentos de 
prescrição poderão permanecer ao alcance dos usuários para obtenção por meio de autosserviço no 
estabelecimento. Portanto a resposta correta é a letra D.  

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “D”. 

 

 

QUESTÃO Nº 09 - LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As alternativas “A” e “D” da referida questão estavam iguais. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO Nº 02 - LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Erro de digitação na alternativa “D”. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO Nº 07 - LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os itens II e IV estão corretos, não havendo alternativa correta. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MOTORISTA CAT B 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos Motorista Cat. 
B. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As alternativas “B” e “D” da referida questão estavam iguais. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ADVOGADO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos Advogado. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme a Lei nº 12.506/2011 não há alternativa correta. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Assistente 
Social. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

São bases do SUAS: Matricialidade sócio familiar; descentralização político administrativa e territorialização; 
financiamento pelas três esferas de governo, com divisão de responsabilidades; Controle Social; Política de 
Recursos Humanos; Informação, Monitoramento e Avaliação. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “D”. 

 

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO (A) PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos Enfermeiro (a) 
PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Alternativas A e C estão corretas. 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COORDENADOR DE ESTÁGIO DO CURSO TÉCNICO DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA ETSUS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos Coordenador de 
Estágio do Curso Técnico de Vigilância em Saúde da ETSUS. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Erro de digitação no enunciado, omitindo o item VII cobrado nas alternativas. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO (A) PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos Enfermeiro (a) 
PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O enunciado não esclarece os recursos para a sua resolução. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO (A) PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos Enfermeiro (a) 
PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa correta é a letra C. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “C”. 

 

 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 
 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O adjetivo “FRESCO” é usado na frase para demonstrar a sensação de frescor, uma vez que “FRESCO” na frase tem 
conceito de ligeiramente frio. A palavra sugerida pelo candidato (FRIGIDO) é utilizada para adjetivar as pessoas de 
acordo com os sentimentos que as mesmas estão expressando, podendo ser utilizada para demonstrar a falta de 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
DA ETSUS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos Professor do 
Curso Técnico de Vigilância em Saúde da ETSUS. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão foi baseada no Manual de Direito Sanitário com Enfoque na Vigilância em Saúde, “O reconhecimento da 
saúde como um direito humano fundamental pelo direito brasileiro e a consolidação do direito sanitário no Brasil” 
(pág. 50 em diante). De fato, as três primeiras alternativas são referentes ao direito à saúde e apenas a última 
alternativa faz menção ao direito sanitário.  
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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vontade ou interesse do indivíduo para realizar algo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 
 

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Conhecimentos Gerais Fundamental 
Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os insetos são o grupo de animais mais diversificado existente na terra. A crescente matança de milhares de 
colônias de abelhas em várias regiões do Brasil e do mundo, atribuída à pulverização de agrotóxicos cada vez mais 
potentes, acendeu o alerta de especialistas sobre uma possível crise em toda a cadeia alimentar. A bióloga e 
professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) Generosa Sousa Ribeiro estima que pelo menos 
15 mil colmeias tenham sido extintas nos últimos cinco anos. A dimensão desse extermínio é catastrófica, 
podendo ultrapassar 1 trilhão de insetos no país. Os casos, que se multiplicam em São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, têm levado agricultores a alugarem enxames ou optarem pela polinização manual. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na letra C o conceito se refere aos substantivos sobrecomuns, o conceito correto para os substantivos comum de 
dois gêneros é exposto na letra B da questão. 
Os substantivos comuns de dois gêneros apresentam uma única forma para os gêneros masculino e feminino, 
sendo diferenciados por a antecedência dos artigos a, o, um, uma ou de outros determinantes como dos e das, 
exemplos:  o agente – a agente; o chefe – a chefe. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A tirinha demonstra que o personagem “Cebolinha” tenta resolver suas diferenças com a personagem “Mônica” 
propondo uma partida de xadrez, uma vez que, ele utiliza uma analogia aos praticantes do jogo que necessitam de 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – RECEPCIONISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos Recepcionista. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O conteúdo da questão é técnicas de orientação, constante no edital. 
 

CONCLUSÃO:  PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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uma expertise para realizar cálculos e criar estratégias para buscar de forma inteligente seu objetivo, que na 
tirinha em questão é resolver as diferenças entre os personagens. Contudo, existe uma adulteração no real 
propósito de utilização do tabuleiro, tendo Mônica a ação de agressão física para com seu colega.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Além de não apresentar o sujeito, a frase é formada por um fenômeno da natureza que é uma das regras da 
concordância com verbos impessoais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Conhecimentos Gerais Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O economista Ilan Goldfajn foi empossado no dia 09/06/2016 pelo presidente Michel Temer para exercer a 
presidência do Banco Central. Ele substitui Alexandre Tombini, que estava no cargo desde o início do governo 
Dilma Roussef, em 2011. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATENDENTE DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos Atendente de 
Saúde. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O SUS tem a equidade como um princípio importante para buscar o equilíbrio entre as disparidades regionais no 
que diz respeito à saúde. 
Segundo o princípio da equidade, regiões com condições piores de saúde requerem mais investimentos do que 
aquelas mais estruturadas; pessoas mais carentes merecem ser tratadas com prioridade no SUS; usuários de 
saúde com situações clínicas mais graves devem ser atendidos mais rapidamente que aqueles com situações 
clínicas mais leves etc. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATENDENTE DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Atendente de 
Saúde. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Existem recomendações e critérios para definir a população atendida por uma USF. Por esses critérios, cada 
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Equipe de Saúde da Família é responsável por um número determinado de famílias. É o que se chama de 
“população adscrita”. 
ATENÇÃO! Recomenda-se que cada ESF acompanhe entre 600 e 1.000 famílias, não ultrapassando o limite 
máximo de 4.500 pessoas. 
A proporção é definida pelo risco que a região representa para a saúde da comunidade. Onde o risco é maior, 
recomenda-se que a população atendida seja menor, para que a ESF possa se dedicar adequadamente ao seu 
trabalho. 
Essas equipes, formadas por um médico, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes 
comunitários de saúde, atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF), onde contam com os equipamentos e 
instalações indispensáveis para garantir bom atendimento à comunidade. Sempre que possível, as USF utilizam o 
mesmo endereço onde antes funcionavam os centros ou postos de saúde. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ATENDENTE DE SAÚDE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos Atendente de 
Saúde. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O Hiperdia é um sistema informatizado que permite cadastrar e acompanhar os portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes mellitus, captados e inculados às unidades de saúde ou equipes de Estratégia de Saúde da 
Família do Sistema Único de Saúde – SUS, gerando informações para profissionais e gestores das secretarias 
municipais, estaduais e ministério da saúde. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE FARMÁCIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos Auxiliar de 
Farmácia. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com a RDC n° 306/04 e a resolução Conama n° 358/05, determina o estabelecimento deve possuir um 
plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (PGRSS). Neste plano classifica os produtos antibióticos, 
hormonais e digitálicos como Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. Portanto, a resposta correta é a letra D. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DIGITADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Específicos Digitador. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Ao ativar o recurso Controlar Alterações, o Word marca as novas alterações feitas no documento, permanecendo 
marcadas no documento até o autor removê-las. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DIGITADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Digitador. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Para realizar uma transferência de um arquivo entre pastas do Windows, pode-se usar os atalhos no teclado, 
Ctrl+X para copiar e excluir o arquivo depois pressionar Ctrl+V para colar.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENTREVISTADOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos Entrevistador. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Um dos objetivos do questionário é o levantamento de características de uma população. Os questionários 
fechados são mais objetivos e por isto, permite a aplicação mais fácil de análise estatística. Em uma pesquisa 
quantitativa, o questionário normalmente é elaborado com variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. E, um 
dos pontos fracos do questionário é pontuar questões abertas. Por isso, todas as alternativas estão CORRETAS.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MOTORISTA CAT B 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos Motorista Cat. 
B. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. 
(Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa C não está correta por se tratar do uso do verbo LEMBRAR na condição de VERBO TRANSITIVO 

DIRETO. Assim, o correto seria: 

Desculpe-me, mas não LEMBRO VOCE. (Sentido de parecer-se com alguém: Desculpe-me, mas não somos 

parecidos/ Desculpe-me, mas não pareço com você). 

Observamos ainda que, se fosse o caso de "LEMBRAR" estar assumindo a condição de VERBO TRANSITIVO 

INDIRETO, a questão seria redigida com o verbo em sua forma pronominal (LEMBRAR-SE): "Desculpe-me, mas não 

ME LEMBRO...".  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Alternativa A: a ligação entre sujeito e predicado não deve ser interrompida por vírgula. 

Alternativa B: diante de aposto ou vocativo, deve-se inserir a vírgula. 

Alternativa C: termos intercalados em uma oração devem ser separados por duas vírgulas, uma antes e outra 

depois. 

Alternativa D: orações iniciadas por conjunção (NEM) devem ser separadas por vírgulas.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

I) HOUVE: Verbo HAVER no sentido de “existir” é imparcial, não flexiona.  

II) COMPRAREMOS: sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes, prevalece a primeira pessoa sobre a 

segunda e assim sucessivamente.  

III) OFENDERAM-SE: sujeitos pospostos ao verbo com sentido de reciprocidade, obrigatoriamente se conjuga no 

plural. 

IV) ADERIRAM: sujeito simples formada por expressão que indica quantidade, seguida de numeral e substantivo, o 

verbo concorda com o substantivo. 

V) ELEGERAM: em casos de nomes próprios no plural antecedidos por artigos no plural, o verbo deve ser 

conjugado no plural. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão 09 da prova de Português Nível Superior foi elaborada considerando-se o conteúdo programático que 
abarca "Formação, classe e emprego de palavras; Significação de palavras; Coordenação e Subordinação". A 
começar pelo enunciado, o qual menciona "pronome relativo QUE", tem-se a informação referente a classe 
gramatical dessa palavra, "pronome". Em seguida, quando se afirmam "usos e funções", admitem-se os possíveis 
"empregos dessa palavra". Quanto ao emprego desse pronome como "sujeito", baseando-se nas sentenças de 
cada alternativa, seria exigido conhecimentos de "coordenação e subordinação" e "classe e emprego de palavras", 
para diferenciar entre as funções de advérbio de lugar, objeto direto, objeto indireto e sujeito. Portanto, todo o 
conteúdo constava do programa indicado pela instituição organizadora do processo seletivo. Por fim, quanto ao 
fato de se tratarem de frases aleatórias, reservamo-nos o direito de criar sentenças independentes, já que não era 
o objetivo da questão passar uma mensagem ao leitor/candidato. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Conhecimentos Gerais Superior Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A pergunta, conforme exposta, foi iniciada da seguinte maneira: “No dia 12/07/2017, pela primeira vez na história 
do Brasil, UM OCUPANTE DA PRESIDÊNCIA...” 
Desta forma, pode-se perceber a devida utilização do artigo UM na elaboração da pergunta.  
Os artigos indefinidos indeterminam os substantivos, caracterizando-os de forma vaga, imprecisa e generalizada, 
sem particularizar e individualizar seres e objetos. 

Exemplos com artigos indefinidos: 

 Estou procurando um professor de português. (um professor qualquer) 
 Estou procurando uma professora de matemática. (uma professora qualquer) 
 O colégio vai contratar uns professores novos. (uns professores quaisquer) 
 O colégio vai contratar umas professoras novas. (umas professoras quaisquer) 

Além dos artigos indefinidos, os artigos podem também ser classificados como artigos definidos. Essa classificação 
em artigos definidos e artigos indefinidos tem como base a capacidade de determinação ou indeterminação dos 
substantivos. 
Artigo indefinido: indetermina o substantivo - um presidente. 
Artigo definido: determina o substantivo - o presidente. 
Seguindo na leitura da questão, temos ao seu final a indagação final: “Assinale a alternativa correspondente ao 
nome DO ocupante previamente citado...” 
Assim, a última parte do enunciado “ao nome DO ocupante PREVIAMENTE citado” faz referência a PRIMEIRA 
PARTE da questão (... um ocupante da presidência). Possivelmente, o candidato em questão somente se atentou a 
última parte da questão, interpretando, assim, de forma equivocada a pergunta. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos Assistente 
Social. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Art. 194. (C.F) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos 
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
    Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: 
      I -  universalidade da cobertura e do atendimento; 
      II -  uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
      III -  seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
      IV -  irredutibilidade do valor dos benefícios; 
      V -  equidade na forma de participação no custeio; 
      VI -  diversidade da base de financiamento; 
      VII -  caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em 
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especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos Assistente 
Social. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A alternativa C está incorreta pois não se pode restringir que o CREAS consiste em uma abrangência e gestão 

municipal pois o serviço também pode ter abrangência regional ou estadual de acordo com o porte, nível de 

gestão e demanda dos municípios, além do grau de incidência e complexidade das situações de risco e violação de 

direito. 

As cidades consideradas de pequeno porte, com até 20.000 habitantes têm cobertura de atendimento em CREAS 

Regional, apenas é implantado um CREAS municipal caso a demanda local justifique.  

O Estado assume a responsabilidade de regular, co-financiar, coordenar e supervisionar o funcionamento dos 

CREAS de âmbito regional, desde sua implantação, com a participação dos municípios envolvidos 

O § 2º da lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 afirma que o CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão 

municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 

situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 

especializadas da proteção social especial.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos Dentista PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Com a execução destes procedimentos após identificar corretamente o dente envolvido, é possível sanar a dor do 
paciente no momento da urgência e condução para investigação da necessidade de tratamento endodôntico do 
elemento. Portanto, a alternativa correta é a letra A.   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos Dentista PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Em Dentistica operatória o conceito mais amplo é a conservação da estrutura dentária, buscando eliminar 
qualquer lesão, além de reabilitar esteticamente os elementos dentários com a mínima utilização de material 
restaurador possível. A palavra “comprometida” não interfere no entendimento da questão. Portanto, a 
alternativa correta é a letra C.   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DENTISTA PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos Dentista PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A doença periodontal é uma doença que se caracteriza como um conjunto de condições inflamatórias, de caráter 
crônico, e de origem bacteriana, que começa afetando o tecido gengival e pode levar, com o tempo, à perda dos 
tecidos de suporte dos dentes, muitas vezes causadas por má adaptação protética. Portanto, a questão correta é a 
letra A.   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO (A) PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos Enfermeiro (a) 
PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

I) Presidência do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica de saúde pública, e chefia de serviço e de 
unidade de enfermagem. (F) Direção/saúde privada 
V) Consulta de enfermagem, Prescrição da assistência de enfermagem, Cuidados diretos ao cliente grave sem risco 
de vida. (F) com risco de vida 
VI) Cuidados de enfermagem sem complexidade técnica que não exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas. (F) com complexidade/exijam 
VIII) Prescrições dos medicamentos que fazem partem dos programas da saúde pública e rotina aprovada pela 
instituição de saúde. (F) de alguns medicamentos 
X) Prevenção, controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis por contato. (F) todas 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO (A) PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos Enfermeiro (a) 
PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O Relatório Final da 8º Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência propôs a formação de conselhos de saúde 
municipal, regional e estadual, cuja composição deveria ser composta por representantes eleitos pela 
comunidade (usuários e prestadores de serviço), enquanto que o novo Conselho Nacional de Saúde seria 
composto por membros do Governo e comunidade. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO (A) PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos Enfermeiro (a) 
PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
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A higienização deve ser feita uma vez ao dia. 
Mudança de decúbito e incentivar a tosse e inspirações profundas evitam complicações. 
A deambulação deve ser evitada, porque expõe o paciente ao risco de deslocamento do dreno. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO PSF 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Médico PSF. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O DIU é um bom método para ser utilizado pela mulher que está amamentando. Pode ser inserido imediatamente 
após o parto, ou a partir de quatro semanas pós-parto, sem que seja necessário esperar pelo retorno da 
menstruação. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE    
DA ETSUS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos Professor do 
Curso Técnico de Vigilância em Saúde da ETSUS. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O candidato está correto quando diz que que a APPCC investiga os perigos dos alimentos, mas o sujeito da frase é 
“os perigos”, fazendo concordância com o verbo “apresentem” (por isso, plural). São os perigos que apresentam 
probabilidade de afetar a saúde pública senão controlados. A sentença é finalizada novamente com foco nos 
perigos que precisam ser evitados, assim como o próprio nome da APPCC diz. O termo “de um determinado” não 
faz referência a especificamente a um alimento, tampouco restringe a um tipo. O artigo indefinido “um” é 
utilizado justamente por seu sentido vago, já que não é mencionado qual alimento. Assim, o termo “de um 
determinado” é apresentado apenas para situar que o tema é referente aos perigos e controles de alimentos. A 
sentença foi retirada do livro citado na bibliografia (pág. 275) (Marins, Bianca Ramos (Org.) Segurança alimentar 
no contexto da vigilância sanitária: reflexões e práticas / Organização de Bianca Ramos Marins, Rinaldini C. P. 
Tancredi e André Luís Gemal. - Rio de Janeiro: EPSJV, 2014), conforme parágrafo abaixo: 
“Os objetivos do APPCC são focados nos perigos de um determinado alimento que apresentem alguma 
probabilidade de afetar a saúde pública, caso não sejam controlados, e no desenvolvimento de produtos 
alimentícios e de condições de processamento, comercialização, preparação e uso que permitam controlar esses 
perigos. O APPCC (ou Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP, como é conhecido fora do Brasil) é uma 
ferramenta com características preventivas, baseada na identificação e no controle de perigos de natureza 
biológica, química ou física, relacionados à saúde do consumidor, em etapas específicas do processo de preparo 
dos alimentos, denominadas pontos críticos de controle (PCC), com o objetivo de evitá-los, eliminá-los ou reduzi-
los a níveis toleráveis pelo organismo humano (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 2001)[...]“ 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos Psicólogo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
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pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O behaviorismo, de modo geral, tem como objetivo prever e formular leis a respeito do comportamento. 
Contudo, para Watson, seu principal método seria o estudo do comportamento condicionado. São condicionados 
devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estímulos que antes não respondia. 
O comportamento operante, por sua vez, forjado por Skinner, é aquele que tem uma definição estritamente 
operacional de reforço, a saber, qualquer coisa que aumente a probabilidade de uma resposta anterior. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 29 de Agosto de 2017. 


