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CONCURSO PÚBLICO 001/2012 
EDITAL – Nº 006/2012 

JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 

A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão Coordenadora TORNA 

PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS, impetrados pelos candidatos contra o gabarito das provas 

objetivas, nos termos do item 11 do Edital 001/2012 do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, de 

caráter eliminatório, E DE PROVAS DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para provimento de 78 (setenta e oito) 

vagas existentes no quadro da Prefeitura Municipal de Montanha, com base nas Leis nº.s 288/1993, 588/2005, 

623/2006, 663/2007, 694/2008, 801/2012 e Decreto nº 4.016/2012, as que vagarem ou forem criadas durante o 

prazo de validade deste concurso, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal. Se a análise 

e julgamento dos recursos resultarem em anulação de questão integrante de prova, a pontuação correspondente 

será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 No caso de alteração do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas 

serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após julgamentos dos recursos.  

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000575 JOSÉ BATISTA PIMENTEL JUNIOR 
000750 RAFAEL BALTAR CARVALHO PEREIRA 

  
QUESTÃO: Nº. 04 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, tendo em vista que 

há verbos cujas modificações de transitividade produzem mudanças de significado e o verbo “aspirar” é um deles. 

Na alternativa “E” da referida questão “aspirar” é transitivo direto, pois seu significado é sorver, inspirar, inalar. Não 

se pode atribuir significação de dicionário à palavra dentro de um texto. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO: Nº. 06 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, tendo em vista que 

segundo o autor Roberto de Melo Mesquita, pag. 208 “Os romanos desenvolveram os algarismos que são 

utilizados hoje em algumas situações muito específicas: na enumeração de séculos, nomes de papas e 

soberanos, e partes de uma obra (tomos e capítulos).” 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO 
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QUESTÃO: Nº. 08 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, tendo em vista que 

palavras de outras classes gramaticais que, em determinados contextos, permitem a expressão de emoções 

súbitas, são interjeições. Portanto “Nossa! que calor!”, possui uma palavra que no dicionário é um pronome 

possessivo, mas no contexto é uma interjeição. As interjeições podem ser classificadas de acordo com o 

sentimento que traduzem, “nossa” nesse caso expressa admiração. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO: Nº. 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente e sem 

fundamentação, mas oportunamente cabe-nos informar que o assunto abordado na referida questão faz parte dos 

assuntos constante no Anexo II - Conteúdo Programático – Conhecimentos específicos básicos de saúde pública 

e Evolução das políticas de saúde no Brasil e Sistema Único de Saúde – SUS: conceitos, fundamentação legal, 

financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde (Lei n° 8080/90 e Lei n° 8142/90) [...]. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 
 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000603 JAIANE BERNARDES FALQUETE 
000704 JULIANA MANZOLI GIACOMIN 

000306 ANDRÉIA LOPES DE ANDRADE 
 

QUESTÃO: Nº. 03 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, tendo em vista que 

percebe-se, após a minuciosa análise do recurso interposto, e não mencionado neste, que a candidata se refere à 

omissão do verso “Uma bomba sobre o Japão”, presente no texto e que não aparece na frase “A paz, como 

aquela grande explosão, fez nascer o Japão da paz.” construída a partir do texto que consta na página 3 da prova 

e que é de autoria de João Donato e de Gilberto Gil, devidamente mencionados em conjunto com a gravadora, no 

rodapé do texto. 

A alternativa “D” trata de desafiar o candidato ou candidata a perceber um aposto colocado entre vírgulas, o que 

torna a alternativa até mesmo simples para o nível de escolaridade exigido. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentimento
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QUESTÃO: Nº. 06 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, segundo o autor 

MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Saraiva, 1997, p. 348: 
 

 “A relação de dependência que se estabelece entre os termos ligados por preposição pode apresentar variações. 

Veja este exemplo: 

[...]  

Só vendemos a prazo. (relação de tempo).”  
 

Supondo que também haja uma interpretação como relação de modo, isso não descarta a relação de tempo e a 

alternativa continua sendo correta. Portanto a referida questão apresenta somente uma alternativa incorreta a ser 

marcada, ou seja, a alternativa “D” que apresenta erro de colocação pronominal. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 
 
QUESTÃO: Nº. 19 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a 

diferença nos termos indicativo e indicador não gera dúvidas sobre o fato do coeficiente de mortalidade ser um 

importante indicativo de saúde. Significado de Indicador: Que indica, que dá a conhecer.  Significado de 

Indicativo: Que indica, anuncia. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 
 
QUESTÃO: Nº. 25 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, segundo os autores 

Albuquerque e Stotz (2004) é comum entre os profissionais de saúde a cultura de que não é preciso “aprender” a 

fazer educação em saúde, como se o saber clínico e a formação acadêmica fossem suficientes para a 

implementação dessa prática.  

De acordo com Vasconcelos (2006) há muitas instituições e profissionais buscando enfrentar o desafio de 

incorporar no serviço público a metodologia da educação popular, adaptando-se ao novo contexto dos dias atuais, 

é frequente encontrar atividades educativas que fazem uma transposição para o grupo da prática clínica individual 

e prescritiva, tratando a população usuária de forma passiva, transmitindo conhecimentos técnicos sobre as 

doenças e como cuidar da saúde, sem levar em conta o saber popular e as condições de vida dessas populações. 

Portanto a única alternativa incorreta na questão é a “B” já que existe grandes dificuldades das equipes de saúde 

para efetivar uma prática cotidiana de promoção, incorporando ações educativas no dia a dia dos serviços.  

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 
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QUESTÃO: Nº. 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a 

candidata afirma que a alternativa “A” está redigida de forma inadequada e a alternativa “E” está incorreta. O 

enunciado da questão solicitava que o candidato marcasse a alternativa incorreta, e a única alternativa que se 

encontra incorreta na questão é a alternativa “B”, estando todas as outras alternativas corretas: 

• Feridas Limpas: são aquelas que não apresentam inflamação e que não são atingidos os tratos respiratório, 

digestivo, genital ou urinário são aquelas decorrentes de cirurgias eletivas, primariamente fechadas e sem 

drenos. Não são traumáticas nem infectadas. Não há presença de processo inflamatório, nem quebra da 

técnica asséptica. 

• Feridas infectadas ou sujas: são aquelas nas quais os microorganismos já estavam presentes antes da 

lesão, são as feridas traumáticas com tecidos desvitalizados, corpos estranhos, contaminação fecal, ou atraso 

no tratamento. São também classificadas neste grupo àquelas onde há processo inflamatório bacteriano agudo 

presente, com secreção purulenta, bem como quando houver perfuração de vísceras.  

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 
 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000515 SAMILLE BARBOSA LEITE 
000197 KARLA SOARES CARRARA 

000761 ARLENSON SANTANA DA SILVA 

000210 LUANA MARSALHA GARCIA 

000154 JADER TEODORO DE SOUZA 

000477 IDELFONSO MACIEL KRETLI 

000001 LUDMILA PEREIRA ROCHA 

000493 MICHELLE ZAMPROGNO FACINE 

000104 ALBERT JOSÉ DOS SANTOS 
 

QUESTÃO: Nº. 10 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes são improcedentes, tendo 

em vista que se tratando de um texto poético, o contexto pode ser o dos contos de fadas, onde tudo é possível, ou 

mesmo o da linguagem figurada própria da poesia. “A terra secou” estaria representando o que é a aridez, a 

dureza, de um amor não correspondido. Os argumentos dos(as) candidatos(as) de que verossímil é algo provável 

ou plausível. Verossímil é “aquilo que se aproxima do real; é aquilo que parece verdadeiro ou possível.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “A” 

CARGO: FARMACÊUTICO 
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QUESTÃO: Nº. 11 – CONHECIMENTOS GERAIS 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(as) candidato(as) requerente é improcedente, uma vez que 

a questão prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto 

abordado. O candidato(a) afirma que a alternativa “A” encontra-se incorreta, por afirmar que “O município de 

Montanha(ES) apresenta um bom Índice de Desenvolvimento Humano”, o que não é procedente, uma vez que 

conforme exposto abaixo podemos sim, afirmar que o município de Montanha apresenta um bom IDH, 

considerando a média nacional, conforme podemos observar a seguir: 

Em pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgada no Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Brasil, Montanha ocupa, em relação ao Espírito Santo, o 50º lugar (0,717), no 

ranking do I.D.H. - Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD/2000). Os índices avaliados foram: longevidade, 

mortalidade, educação, renda e sua distribuição. 

Considerando que o IDH-M médio das cidades com menos de 50 mil moradores cresceu de 0,603 para 0,693. 

Com isso ele se aproximou dos índices das cidades maiores. O IDH-M das cidades médias é de 0,759, enquanto o 

das grandes cidades com menos de 500 mil habitantes é de 0,800, e o das maiores metrópoles brasileiras (com 

mais de 1 milhão de habitantes) é de 0,822. O desenvolvimento humano mais rápido das cidades com menos de 

50 mil habitantes é especialmente importante porque elas abrigam 62,2 milhões de pessoas, ou 36% da 

população do país.  

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO: Nº. 19 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que a  

afirmativa II é bem clara quando cita a mortalidade INFANTIL como indicador das condições de saúde de uma 

população e não a mortalidade geral. Já a afirmativa III diz que o coeficiente de mortalidade geral é influenciado 

pela estrutura etária da população estudada. 

“A mortalidade infantil representa a proporção de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. É 

considerado um indicador sensível das condições de vida e saúde de uma população. Este fato deve-se à sua 

estreita relação com as classes sociais através de um gradiente de mortalidade e a sua sensibilidade diante de 

mudanças sociais e econômicas. A maior vulnerabilidade das crianças menores de um ano é atestada pela 

maneira dramática e contundente de suas reações aos agravos e às privações proporcionadas pelo meio onde 

vivem.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 
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QUESTÃO: Nº. 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 

Justificativa: As considerações levantadas pelos requerentes em relação à questão em tela se fazem 

pertinentes e consistentes frente à questão. De modo que optamos pela ANULAÇÃO da referida questão. 
QUESTÃO ANULADA. 
 

 

QUESTÃO: Nº. 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente e sem 

fundamentação, mas oportunamente cabe-nos informar que o assunto abordado na referida questão faz parte dos 

assuntos constante no Anexo II - Conteúdo Programático – Conhecimentos específicos referente a farmacologia 

[...]. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO: Nº. 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Por equívoco na 

digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta.  Portanto fica alterado o gabarito da letra “E” para 

letra “C” a resposta correta, por ser a única alternativa que responde adequadamente o enunciado da questão. 

Portanto permanece alterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente e sem 

fundamentação, mas oportunamente cabe-nos informar que o assunto abordado na referida questão faz parte dos 

assuntos constante no Anexo II - Conteúdo Programático – Conhecimentos específicos referente à farmacologia 

[...]. Esclarecemos ainda que saber identificar a utilização de determinado fármaco, faz parte da análise 

farmacêutica, no caso a questão não se refere à classe do fármaco. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 
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Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000567 LETÍCIA BRITO PINHEIRO 
 

QUESTÃO: Nº. 04 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, tendo em vista que 

a palavra caldeirão é o aumentativo da palavra caldeira que é formada exclusivamente por derivação sufixal. 

Caldeirão e caldeira são formados exclusivamente por derivação sufixal a partir do substantivo “caldo”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO: Nº. 11 – CONHECIMENTOS GERAIS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a 

questão prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto 

abordado. A candidata afirma que a alternativa “A” encontra-se incorreta, por afirmar que “O município de 

Montanha(ES) apresenta um bom Índice de Desenvolvimento Humano”, o que não é procedente, uma vez que 

conforme exposto abaixo podemos sim, afirmar que o município de Montanha apresenta um bom IDH, 

considerando a média nacional, conforme podemos observar a seguir: 

Em pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgada no Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Brasil, Montanha ocupa, em relação ao Espírito Santo, o 50º lugar (0,717), no 

ranking do I.D.H. - Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD/2000). Os índices avaliados foram: longevidade, 

mortalidade, educação, renda e sua distribuição. 

Considerando que o IDH-M médio das cidades com menos de 50 mil moradores cresceu de 0,603 para 0,693. 

Com isso ele se aproximou dos índices das cidades maiores. O IDH-M das cidades médias é de 0,759, enquanto o 

das grandes cidades com menos de 500 mil habitantes é de 0,800, e o das maiores metrópoles brasileiras (com 

mais de 1 milhão de habitantes) é de 0,822. O desenvolvimento humano mais rápido das cidades com menos de 

50 mil habitantes é especialmente importante porque elas abrigam 62,2 milhões de pessoas, ou 36% da 

população do país.  

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 

 
 
 
 
 
 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
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QUESTÃO: Nº. 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na 

digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta.  Portanto fica alterado o gabarito da letra “E” para 

letra “C” a resposta correta. 

“O tratamento indicado para o hipotireoidismo consiste na reposição hormonal com levotiroxina sódica (L-T4), para 

a qual existem vários nomes comerciais, porém recomenda-se sempre manter o paciente com a mesma 

apresentação comercial, pelo menos, durante o período de ajuste de dose1(B).” 

Portanto permanece alterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO: Nº. 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na 

digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta.  Portanto fica alterado o gabarito da letra “E” para 

letra “B” a resposta correta. 

“Paciente em tratamento de tuberculose apresenta hipoacusia, vertigem e nistagmo, esses efeitos colaterais são 

efeitos da “droga Estreptomicina”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 
 

 

QUESTÃO: Nº. 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na 

digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta.  Portanto fica alterado o gabarito da letra “A” para 

letra “D” a resposta correta, uma vez que é a única alternativa que não constitui um quadro clínico da febre 

reumática.   

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 
 

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 

Justificativa: As considerações levantadas pela requerente em relação à questão em tela se fazem pertinentes 

e consistentes frente à questão. De modo que optamos pela ANULAÇÃO da referida questão. 
QUESTÃO ANULADA. 
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Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000247 FERNANDA GUSMÃO BRITO 
000713 TARCÍSIO ROCHA LIMA 

000169 ALANA SANTOS VIEIRA 

000108 ALEX MOURA DUQUE 

000054 JULIANA DALCOL SILVA 
 
QUESTÃO: Nº. 08 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que palavras de outras classes gramaticais que, em determinados contextos, permitem a expressão de emoções 

súbitas, são interjeições. Portanto “Nossa! que calor!”, possui uma palavra que no dicionário é um pronome 

possessivo, mas no contexto é uma interjeição. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 
 
QUESTÃO: Nº. 10 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que se tratando de um texto poético, o contexto pode ser o dos contos de fadas, onde tudo é possível, ou mesmo 

o da linguagem figurada própria da poesia. “A terra secou” estaria representando o que é a aridez, a dureza, de 

um amor não correspondido. O argumento do(a) candidato(a) de que verossímil é algo provável ou plausível. 

Verossímil é “aquilo que se aproxima do real; é aquilo que parece verdadeiro ou possível.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “A” 
 
QUESTÃO: Nº. 16 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, o requerente  

apresenta um recurso sem fundamentação teórica e ainda traz um interpretação pessoal da questão não 

condizente com enunciado proposto. É correto afirmar que é papel da vigilância epidemiológica aumentar o 

conhecimento sobre vetores e reservatórios animais. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (8080) a Vigilância 

Epidemiológica é definida como: “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva, com 

a finalidade de recomendar ou adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 

CARGO: ODONTÓLOGO 
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QUESTÃO: Nº. 25 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, segundo os 

autores Albuquerque e Stotz (2004) é comum entre os profissionais de saúde a cultura de que não é preciso 

“aprender” a fazer educação em saúde, como se o saber clínico e a formação acadêmica fossem suficientes para 

a implementação dessa prática.  

De acordo com Vasconcelos (2006) há muitas instituições e profissionais buscando enfrentar o desafio de 

incorporar no serviço público a metodologia da educação popular, adaptando-se ao novo contexto dos dias atuais, 

é frequente encontrar atividades educativas que fazem uma transposição para o grupo da prática clínica individual 

e prescritiva, tratando a população usuária de forma passiva, transmitindo conhecimentos técnicos sobre as 

doenças e como cuidar da saúde, sem levar em conta o saber popular e as condições de vida dessas populações. 

Portanto a única alternativa incorreta na questão é a “B” já que existem grandes dificuldades das equipes de 

saúde para efetivar uma prática cotidiana de promoção, incorporando ações educativas no dia a dia dos serviços.  

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 
 

QUESTÃO: Nº. 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente, em face de conter 

erro na formulação do enunciado o que impossibilitou a resolução da questão. De modo que optamos pela 

ANULAÇÃO da presente questão. 
QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO: Nº. 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, vejamos que o 

autor Stephen Cohen, em seu livro de endodontia Caminhos da Polpa, capítulo 11,  deixa claro que: “Os dentes 

são inervados por um grande número de fibras nervosas mielinizadas e amielinizadas.” , o autor Raschkow em 

1836, destacado pela requerente também diz que: “A polpa é ricamente inervada por fibras mielinizadas e 

amielinizadas que penetram pelo forame apical, ramificando-se principalmente nas áreas sub-odontoblástica, 

coronária e cornos pulpares.” Sendo que a afirmativa por estar incompleta a torna incorreta perante as demais. 
Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO: Nº. 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O autor Luiz 

Narciso Baratieri em seu livro Odontologia Restauradora – capítulo 1, descreve: “...agentes como o Triclosan e a 
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clorexidina, em consequência da sua substantidade, podem interferir com o transporte de açúcar para dentro das 

células microbianas e com a glicólise...” 

Com relação à alternativa “B”, o mesmo autor afirma que “a sacarina e o aspartame têm propriedade de afetar a 

multiplicação bacteriana...”  

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO: Nº. 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, o requerente  

apresenta um recurso sem fundamentação teórica e ainda traz um interpretação pessoal da questão não 

condizente com enunciado proposto. A alternativa “A” apontada pelo requerente como incorreta não é verdadeira 

uma vez que a toxicidade crônica devido ao flúor envolve a ingestão de pequenas quantidades diárias podendo 

afetar tecidos mineralizados, particularmente o osso e o esmalte.  A fluorose dental é decorrente da ingestão de 

flúor durante a formação dos dentes. A célula que faz esmalte, o ameloblasto, primeiro sintetiza uma matriz 

contendo 25% de proteínas. Em seguida, ao mesmo tempo em que essa matriz é reabsorvida, o esmalte se 

mineraliza. Em sua forma crônica a toxicidade pode afetar tecidos mineralizados (ossos e esmalte dental) 

causando fluorose óssea e principalmente a fluorose dentária sendo esta última mais descutidas pelo aumento 

significativo após o início de fluoretação das águas de abastecimento público. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 
 

 

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente, em face de conter 

erro na formulação do enunciado o que impossibilitou a resolução da questão. De modo que optamos pela 

ANULAÇÃO da presente questão. 
QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO: Nº. 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente, em face de conter 

erro na formulação do enunciado o que impossibilitou a resolução da questão. De modo que optamos pela 

ANULAÇÃO da presente questão. 
QUESTÃO ANULADA. 
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Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000562 ANDRÉ MOTA DO LIVRAMENTO 
000369 WESLEY BREDOFF VIEIRA 

000076 LUIZ HENRIQUE LEMOS SILVEIRA 

000235 FABIANA MOULIN ANTUNES OLIVEIRA 
 
QUESTÃO: Nº. 06 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital 

no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo(a) candidato(a), 

referente a cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. 

Fundamento apresentado não consta a referência, pois o(a) candidato(a) menciona “Considerações pessoais”, 

mesmo assim segue abaixo a justificativa: 

O pronome NÓS pode ser empregado em lugar do pronome EU quando se pretende evitar o tom arrogante ou 

impositivo da linguagem. Essa substituição é chamada de Plural de Modéstia. Como observamos na alternativa 

“D” da referida questão. 

Portanto a frase “Nós, Juiz de Direito desta Comarca, nomeamos para promotor o Senhor Leopoldo de Farias.” 

NÃO apresenta erro de colocação pronominal, devendo ser a alternativa a marcada pelo(a) candidato(a) de 

acordo com o enunciado da questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 
 
QUESTÃO: Nº. 09 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital 

no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo candidato, referente a 

cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. 

Fundamento apresentado não consta a referência, pois o(a) candidato(a) menciona “Considerações pessoais”, 

mesmo assim segue abaixo a justificativa: O verbo SER concorda com o predicativo quando o sujeito for um 

substantivo comum singular e o predicativo estiver no plural. Como acontece em “Sua roupa eram pedaços de 

panos remendados.” na alternativa “D” da referida questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 

CARGO: PSICÓLOGO 
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QUESTÃO: Nº. 11 – CONHECIMENTOS GERAIS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital 

no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo(a) candidato(a), 

referente a cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. O requerente apenas aponta uma suposta 

possibilidade, sendo que o conteúdo anexado não condiz com a questão em tela, sendo somente um gráfico 

isolado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “D” 
 

 

QUESTÃO: Nº. 16 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, o(a) 

requerente  apresenta um recurso sem fundamentação teórica e ainda traz um interpretação pessoal da questão 

não condizente com enunciado proposto. É correto afirmar que é papel da vigilância epidemiológica aumentar o 

conhecimento sobre vetores e reservatórios animais. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (8080) a Vigilância 

Epidemiológica é definida como: 

“um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar ou adotar 

as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 
 

QUESTÃO: Nº. 17 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente e sem 

fundamentação, mas oportunamente cabe-nos informar que o assunto abordado na referida questão faz parte dos 

assuntos constante no Anexo II - Conteúdo Programático – Conhecimentos de Saúde Pública que é devidamente 

previsto para o cargo de Psicólogo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 
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QUESTÃO: Nº. 20 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente e sem 

fundamentação, mas oportunamente cabe-nos informar que o assunto abordado na referida questão faz parte dos 

assuntos constante no Anexo II - Conteúdo Programático – Conhecimentos de Saúde Pública que é devidamente 

previsto para o cargo de Psicólogo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “A” 
 

 

 

QUESTÃO: Nº. 21 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, confuso em sua 

argumentação e não traz fundamentação teórica e confusa em suas colocações, mas oportunamente cabe-nos 

informar a última opção apontada como verdadeira pelo(a) requerente apresenta erro ao afirmar que dentre 

principais diretrizes do Sistema Único de Saúde está incluído “participação da comunidade e controle 

governamental” a participação da comunidade sim mas o controle governamental não é uma diretriz constante no 

art. 7º da Lei 8.080/90. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 

 
 
QUESTÃO: Nº. 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital 

no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo(a) candidato(a), 

referente a cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. O Fundamento apresentado não consta a 

referência, pois o(a) candidato(a) afirma ser apenas “Considerações pessoais”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 
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QUESTÃO: Nº. 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que a 

questão exige que seja assinalada a alternativa que configura um Transtorno mental, em nenhum momento o 

enunciado da questão cita formas de tratamento, como concorda a própria candidata as psicoses agudas, 

esquizofrenia (psicoterapia de apoio e psicossocial) configuram um transtorno mental. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 

 
 
QUESTÃO: Nº. 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente, em face de conter 

erro na formulação das alternativas o que impossibilitou a correta resolução da questão. De modo que optamos 

pela ANULAÇÃO da presente questão. 
QUESTÃO ANULADA. 
 

 

QUESTÃO: Nº. 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, tendo em vista que 

segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital no 

endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo candidato, referente a 

cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. O candidato não atendeu na formulação de seu recurso 

o item supracitado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO: Nº. 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista 

que o(a) requerente fundamenta-se em uma interpretação pessoal da questão, o enunciado da questão não se 

refere à prescrição de medicamentos e sim ao conhecimento que o profissional da área de psicologia deve possuir 

para acompanhamento de pacientes que sofrem do transtorno por estresse pós-traumático ou TEPT. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO: Nº. 36–CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, tendo em vista que 

segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital no 

endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pela candidata, referente a 

cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. A candidata não atendeu na formulação de seu recurso 

o item supracitado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “E” 
 

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: DEFERIDO 
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente, em face de conter 

erro na formulação das alternativas o que impossibilitou a correta resolução da questão. De modo que optamos 

pela ANULAÇÃO da presente questão. 
QUESTÃO ANULADA. 
 
QUESTÃO: Nº. 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, tendo em vista que 

segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital no 

endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pelo candidato, referente a 

cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. O candidato não atendeu na formulação de seu recurso 

o item supracitado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 
 

 
Nº de Inscrição Nome do Candidato               

000406 FAGNA RODRIGUES COUTINHO 
 
QUESTÃO: Nº. 06 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, tendo em vista que 

segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital no 

endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

CARGO: VIGIA 
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argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pela candidata, referente a 

cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. A candidata não atendeu na formulação de seu recurso 

o item supracitado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO: Nº. 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Resultado da Análise: INDEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, tendo em vista que 

segundo o Edital 001/2012 subitem 11.1.2 cita que as petições deverão ser elaboradas em formulário digital no 

endereço eletrônico www.gualimp.com.br, devendo estar MINUCIOSAMENTE fundamentadas e contendo 

argumentação lógica, consistente e com BIBLIOGRAFIA PESQUISADA E INDICADA pela candidata, referente a 

cada questão, caso contrário, serão indeferidas de plano. A candidata não atendeu na formulação de seu recurso 

o item supracitado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito. 
Alternativa correta: “B” 
 

 

Montanha – ES, 02 de outubro de 2012. 
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