PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS MANHÃ
Recursos contra caderno de questões/Gabarito Manhã
RECURSO

NOME

VAGA

QUESTÃO

DETALHES

SITUAÇÃO

RESPOSTA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

2216

GISELE QUAGLIA

PSICÓLOGO I

2

A questão pede para que seja assinalada a alternativa em que a palavra grifada esteja sendo
utilizada no sentido próprio. Há duas alternativas corretas – letra B e letra D (visto que existe de
forma concreta um especialista em manutenção de aeronaves, pois existem cursos de
especialização em manutenção de aeronaves, ou seja, no sentido literal da palavra – existem
especialistas em manutenção de aeronaves (sentido próprio).

2217

JANAINA TAMARA ALEIXO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

Na questão 22, pede pra assinalar a alternativa que contém uma afirmação falsa, que pelo gabarito
é a alternativa B, porém, segundo a lei 8080/90 (art. 45), a alternativa B está correta, como segue
em anexo essa parte do texto na lei.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

25

A questão pede para assinalar a alternativa que melhor define a entrevista aberta. No gabarito está
apontado que a alternativa correta é a letra A - O entrevistador conduz o curso das perguntas de
acordo com a necessidade e o caso. Essa frase define uma entrevista mista (semidirigida ou
semiestruturada), na qual o entrevistador conduz as perguntas conforme necessita. Na entrevista
aberta (como pede a questão), o entrevistado é livre para se expressar como quiser, (havendo
poucas perguntas ou intervenções do entrevistador) sendo assim, a alternativa correta deve ser a
letra D – n.d.a.

INDEFERID
O

Na entrevista aberta há uma maior
flexibilidade, pois o entrevistador conduz o
curso das perguntas de acordo com a
necessidade e o caso, em detrimento da
entrevista fechada onde tanto a ordem
quanto a maneira de formular as
perguntas já estão previstas e não podem
ser alteradas.A entrevista visa o
estabelecimento de uma interação
especial, onde o terapeuta possui um
lugar privilegiado da escuta, ouvindo o
paciente e formulando as perguntas
conforme o desentolar da entrevista.

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

2218

GISELE QUAGLIA

PSICÓLOGO I

22

A questão pede para que seja assinalada a alternativa falsa. No gabarito consta como correta a letra
B, entretanto, a letra B é idêntica ao Art. 45 da lei 8080/90 (ou seja, é correta, e não falsa): Os
serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde
(SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio,
aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas
instituições a que estejam vinculados.
A alternativa correta é a letra D, pois diz que os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino não preservam a sua autonomia administrativa e isto é falso.
Alternativa D: Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema
Único de Saúde (SUS), mediante convênio, não preservando a sua autonomia administrativa, em
relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites
conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

2219

IULIA LUDMILA DOS SANTOS GÓES

PSICÓLOGO I

22

Na questão 22 pede-se que se assinale a alternativa FALSA, porém no gabarito consta que a
alternativa B é a correta, ou seja, a questão onde se encontra alguma afirmação falsa, e de acordo
com o artigo 45 da lei 8.080/90 essa alternativa é VERDADEIRA, estando portando incoerente com
o pedido da questão.

2220

GISELE QUAGLIA

PSICÓLOGO I

2221

GISELE QUAGLIA

PSICÓLOGO I

30

A questão pede para que seja assinalada a alternativa relacionada à nomotética (que avalia dados
de grupos normativos ou de critério - ou seja, amostras mais gerais), entretanto, a alternativa
apontada como correta no gabarito (letra C) diz respeito à abordagem idiográfica (que considera o
indivíduo como uma pessoa inteira e única) e não à abordagem nomotética (como pede o enunciado
da questão).

2222

NICOLE LEITNER

PSICÓLOGO I

22

A questão 22 pede para que o candidato assinale a alternativa FALSA. No gabarito fornecido pela
banca examinadora consta uma alternativa VERDADEIRA, pois trata-se da cópia exata do artigo 45,
capítulo III, da lei 8080/90. Acredito que a alternativa correta seja a "D".
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RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
N.º de Inscrição: 1312
Juliana Franco Paes, qualificado(a), inscrito(a) no R.G. sob o nº 15.734.100-8 e no C.P.F. sob o nº
285.651.468-55, residente e domiciliado(a) na cidade de Pederneiras Estado de SP, inscrito(a) no
CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Jaú, para o cargo de
Psicólogo I,
vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do GABARITO PRELIMINAR divulgado por esta
Comissão, no último dia 15 de março de 2020, conforme prazo legal, pelo(s) motivo(s) abaixo
justificado:
Na Questão 22 consta o seguinte enunciado:
Assinale a alternativa que contém uma afirmação falsa segundo a lei 8.080/90:
2223

JULIANA FRANCO PAES

PSICÓLOGO I

22

Como resultado a comissão divulgou no Gabarito preliminar a resposta correta sendo a alternativa
“B”, mas segundo a lei 8080/90 artigo 45 que consta que “ Os serviços de saúde dos Hospitais
universitários e de ensino integram-se ao Sistema único de Saúde (SUS), mediante convênio,
preservada sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e
financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.”
Sendo assim, pode-se verificar que a alternativa B não é falsa, como pede no enunciado da questão,
sendo que alternativa correta da questão 22 seria a “D”.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas neste, assim como nos Editais que
regulam o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jaú, no que se refere se a recurso, poderá
ensejar na rejeição deste.
Pederneiras - SP, 16 de março de 2020.
2224

LUIZ FELIPE BERTOLDO BRANDO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

2

Tanto a questão B quando a questão D estão em sentidos próprios

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

2225

ELLEN CRISTINA FABRI

PSICÓLOGO I

2

Há duas alternativas corretas

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA
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2226

IZABELLA CASTILHO ZORZI

PSICÓLOGO I

22

Na questão foi solicitado que se marcasse a opção FALSA, porém no gabarito está letra B, que está
correta de acordo com a Lei 8.080/90.
Segue a Lei:
Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão
integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de
atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde.
§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas
poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser em convênio que,
para esse fim, for firmado.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

22

Assina-lar a questão falsa.
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
Ou seja a questão falsa é a letra (D) onde diz que os hospitais universitários não preservam a
autonomia do sus.

INDEFERID
O

QUESTÃO ANULADA

30

A questão 30 pede para que o candidato assinale a alternativa correta no que se refere à abordagem
NOMOTÉTICA de estudo da personalidade. Segundo o artigo "Teorias da Personalidade", de Nuno
Jorge Mesquita Baptista (vide anexo), "a abordagem nomotética faz referência à procura de regras
que possam ser aplicadas a vários indivíduos, onde neste caso se estudam as características de um
vasto número de indivíduos, comparando-os entre si". Tendo isso em vista, acredito que a alternativa
correta seja a letra "B".

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

A letra B da questão 22 está escrita:
(B) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.
Na questão ainda, as opções C e D estão erradas, pois na opção C é dito que hospitais
universitários tem participação obrigatória no SUS e na letra D que não é mantida a autonomia
administrativa da instituição.
Obrigada.
só tem alternativa correta e pedem a falsa. 3 são falsas.
2227

2228

2229

ELLEN CRISTINA FABRI

LUIZ FELIPE BERTOLDO BRANDO

NICOLE LEITNER

PSICÓLOGO I

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

PSICÓLOGO I

22
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2230

2231

ADRIANA VALENZOLA CARRARO

LUCIANA SOARES ALVES DE CAMPOS

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

2

Olá, bom dia!
Vim até vocês para fazer um desabafo.
Fiquei muito triste com o conteúdo que caiu na prova.
Não caiu nenhuma questão de crase, nenhuma questão do uso dos porquês, nenhuma questão a
respeito do código de ética do psicólogo, nada a respeito de adoção, de terapia familiar... de regra
de três, testes psicológicos, verbo, tipos textuais, enfim. Até mesmo a outra lei que estudei, não caiu!
Eu estudei por demais, Deus Sabe de todo o meu esforço e dedicação e o quanto eu rezei para que
eu pudesse passar. Fui chorando e rezando da saída da minha casa até a porta da escola,
clamando a Deus por uma vaga... Mas infelizmente os assuntos que eu dominava, que eu me
esforcei, não caíram. Estou angustiada até agora. De todo aquele conteúdo que estava no edital,
caíram poucas coisas, e quando caiam questões, eram repetidas, abordavam o mesmo assunto. Até
na prova de medicina, tinha questões do uso de Crase, e questões de medicina geral. E na de
psicologia vocês infelizmente não avaliaram o conhecimento psicológico. A Avaliação foi muito mais
acerca de vigilância epidemiológica e sanitária. Eu sinto muito por isso, por mim, e por todas as
pessoas que prestaram, pois todos estão muito insatisfeitos com os resultados. Se no próximo
concurso a banca foi novamente de vocês, peço que revejam o edital e coloquem questões mais
especificas e abordando um conteúdo mais abrangente e não restrito, com várias questões
abordando o mesmo conteúdo. A regra da boa sorte não deu certo desta vez. a "BOA sorte é criada
por você mesmo, por isso dura para sempre. a SORTE não dura muito tempo, pois não depende de
você". Se coloquem no lugar do outro, quando vocês forem realizar uma prova.
A Questão 2, acredito que nem preciso falar né, que tem duas respostas. Tenho certeza que vocês
já receberam outros recursos dela. Por favor, avaliem. Já verifiquei com duas professoras de
gramática e ela está errada, tem duas respostas.
Peço de coração, que vocês revejam o método de avaliação de vocês. Pois ele não é justo, pelo
menos para a psicologia, não foi! Gratidão por abrirem esse espaço. Fiquem com Deus e pensem
com carinho nas próximas.

DEFERIDO

QUESTÃO 2: ANULADA

2

Há duas alternativas corretas, sendo a letra B e a letra D, ambas palavras grifadas possuem sentido
próprio, pois exprime o sentido descrito no dicionário, que é, na letra D: “indivíduo que possui
habilidades ou conhecimentos especiais ou excepcionais em determinada prática, atividade, ramo
do saber, ocupação, profissão etc.” Expressando assim, também o sentido próprio, como na
alternativa B.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA
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2232

LUCIANA SOARES ALVES DE CAMPOS

PSICÓLOGO I

20

Baseado no edital, segundo a lei 8.080/90 em seu artigo 18 a alternativa que mais se assemelha
descrição da lei é a LETRA C – colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras. Segue a descrição da lei:
Art. 18. À direção municipal do Sistema Único de Saúde-SUS, compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde-SUS, em articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico;
e) de saúde do trabalhador;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham repercussão sobre a
saúde humana, e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para
controlá-las;
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras;
X - observado o disposto no artigo 26 desta lei, celebrar contratos e convênios com entidades
prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde:
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

- Na questão 22 pede-se para assinalar a afirmação falsa segundo a lei 8080/90, sendo assim, a
alternativa correta seria a letra D e não B, pois de acordo com o art. 45 desta lei:
Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde-SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, dos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
2233

LUCIANA SOARES ALVES DE CAMPOS

PSICÓLOGO I

22
E na questão D está uma afirmação falsa dizendo:
Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde-SUS, mediante convênio, NÃO preservando a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, dos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
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2234

LUCIANA SOARES ALVES DE CAMPOS

PSICÓLOGO I

30

A alternativa mais correta nessa questão seria a questão B, segue-se a explicação de acordo com
TAVARES (2003):
Nomos, em grego, refere-se a leis gerais ou universais e, portanto, opõe-se ao que é específico ou
particular. O sufixo -tético refere-se ao que “é próprio de” ou o que “cria”. Portanto, nomotético
significa, pela etimologia do termo, aquilo que cria ou que é próprio das leis universais. Na
abordagem nomotética, estamos interessados na avaliação dos dados de GRUPOS, que podem
envolver grupos normativos (para avaliar características de uma população) ou grupos de critério
(para avaliar grupos de pessoas portadoras de características especiais, como, por exemplo, um
grupo de pacientes com transtornos de ansiedade). Os critérios deste modelo já foram
suficientemente discutidos ao longo dos anos (American Psychological Association - APA, 1954,
1985; Anastasi, 1988; Cronbach, 1990; McIntire & Miller, 2000), e têm o seu mérito estabelecido,
embora a maneira de proceder a sua articulação teórica e epistemológica possa ser colocada em
questão (Cronbach, 1991; Ellis & Blustein, 1991a, 1991b; Schafer 1991; Sugarman, 1990).
Nesta abordagem, comparamos a performance das pessoas avaliadas com as médias e desvios
nesses grupos. Por exemplo, uma pessoa tem um escore padrão T=74 na escala de depressão do
MMPI. Sabendo que a média é de 50, e o desvio padrão é de 10, concluímos que ele está 2,4
desvios acima da média. Olhando nas tabelas apropriadas podemos dizer que essa pessoa está
mais deprimida do que 99% do grupo geral da amostra (de onde inferimos, generalizando, da
população). Comparando este resultado com o da amostra de pacientes deprimidos (validade de
critério), podemos dizer que esta pessoa responde2 como aquelas na fase aguda de uma crise
depressiva. Portanto, comparamos seu resultado com o de dois grupos específicos (geralmente o
grupo normativo e um grupo de critério, neste caso, o de pessoas deprimidas).

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

13

O gabarito indica que a resposta correta seja a alternativa “D” levando em consideração cada par do
sapato como uma unidade. Contudo, a essencialidade do sapato, inclui o par, não podendo
fragmentar-se para contabilizar, ainda mais levando em consideração a coerência das questões que
antecederam (11 e 12) em que o par de sapato era considerado uma peça.
Dessa forma a alternativa correta seria a letra “A”.

INDEFERID
O

Cada par de sapatos possui DUAS peças.
Sendo assim, quatro pares = 8 peças
+duas calças e duas blusas = 12 peças
no total. Sendo correta a alternativa "D"

22

O gabarito sugere que a alternativa correta, ou seja, AFIRMAÇÃO FALSA, seja a letra “B”. Contudo
em uma breve consulta à Lei 8.080/90 no Artigo 45 diz: “Os serviços de saúde dos hospitais
universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio,
preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e
financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados”. Bem como descrito na alternativa “B”.
Dessa forma, a alternativa correta, ou seja, AFIRMAÇÃO FALSA é a letra “D”. Que menciona: “...não
preservando a sua autonomia administrativa...”.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

TAVARES, Marcelo. Validade clínica. PsicoUSF, Itatiba , v. 8, n. 2, p. 125-136, dez. 2003 .
Disponível em . acessos em 15 mar. 2020.

2235

2236

2237

AMANDA FERREIRA RUIZ TUMOLO

AMANDA FERREIRA RUIZ TUMOLO

AMANDA FERREIRA RUIZ TUMOLO

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

2

O gabarito indica que a resposta correta seja a alternativa “B” embora na alternativa “D” a palavra
especialista tenha o sentido próprio.
Pelo dicionário especialista é o indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou
excepcionais em determinada prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão etc. O que
corrobora que a alternativa correta seja a “D” onde diz: Ele é especialista em manutenção de
aeronaves.
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2238

AMANDA FERREIRA RUIZ TUMOLO

PSICÓLOGO I

2

O gabarito indica que a resposta correta seja a alternativa “B” embora na alternativa “D” a palavra
especialista tenha o sentido próprio.
Pelo dicionário especialista é o indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou
excepcionais em determinada prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão etc. O que
corrobora que a alternativa correta seja a “D”.
Já a respeito da alternativa correta segundo o gabarito, letra "B"que diz: Ele tinha medo do ataque
violento.
Não favorece o sentido denotativo da palavra propiciando o entendimento ambíguo uma vez que
falta na frase um contexto. Por exemplo: uma forma denotativa seria: ele tinha medo do ataque
violento contra a sua pessoa.
E uma forma conotativa, ou seja, sentido figurado: ele tinha medo do ataque violento contra a
democracia.

2239

MICHELE GONÇALVES DA SILVA

PSICÓLOGO I

2

Tanto a alternativa B como a alternativa D, a palavra grifada está sendo utilizada em sentido próprio.

2240

MICHELE GONÇALVES DA SILVA

PSICÓLOGO I

15

Se ele entrou com 15 anos, após cinco anos se conta a idade atual.
Sendo 25 anos, resposta C

2241

MICHELE GONÇALVES DA SILVA

PSICÓLOGO I

20

No gabarito está que a alternativa correta é a letra D. Porém pela lei, Art. 16. A direção nacional do
Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
Não a municipal como se é pedido na alternativa.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

O início do problema diz: "Um psicólogo
entrou na faculdade aos 17 anos..." não
15 anos como insurge a candidata.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

2242

GABRIELA CARINHATO

PSICÓLOGO I

2

Venho solicitar a anulação da questão 2 da prova para Cargo de Psicólogo da Prefeitura de Jaú,
pois havia 2 alternativas corretas como resposta.
A questão peguntava em qual sentença a palavra grifada estava sendo usada com sentido próprio,
isto é, qual possuía o significado real e literal da palavra. Tanto a resposta B quanto a D estavam
corretas, tanto a palavra “violento" como "especialista" estavam com seu sentido original na frase.
Portanto, solicito a anulação da referida questão. Obrigada.

2244

MICHELE GONÇALVES DA SILVA

PSICÓLOGO I

22

Mais de uma alternativa falsa

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

30

A alternativa C apontada no gabarito como correta, não é a alternativa que melhor define
nomotética.

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

2

Solicito anulação da questão 2 da prova para Cargo de Psicólogo da Prefeitura de Jaú, haja vista
que havia 2 alternativas corretas como resposta.
A questão peguntava em quais sentenças as palavras grifadas estavam sendo usadas com sentido
próprio, ou seja, quais estavam transmitindo o significado original e literal da palavra. Tanto a
resposta B quanto a D estavam corretas, pois as palavras "violento" e "especialista" estavam com
sentido literal no contexto da frase.
Sendo assim, solicito a anulação da referida questão.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

2245

2246

2247

MICHELE GONÇALVES DA SILVA

MAYARA CARINHATO E SILVA

MAYARA CARINHATO E SILVA

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

20

Na questão 20 TODAS as alternativas estavam corretas acerca do que competia à Direção
Municipal do SUS de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 18.
Corretas:
III -participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho
IV - executar serviços: d) saneamento básico
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
Diante do evidente equívoco da Banca solicito a ANULAÇÃO da questão 20, cargo de Psicólogo da
Prefeitura de Jaú.
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2249

MAYARA CARINHATO E SILVA

PSICÓLOGO I

22

A questão 22 que pedia para assinalar a alternativa FALSA, colocou como correta no gabarito uma
alternativa VERDADEIRA de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 45.
No gabarito colocou como alternativa correta (sentença falsa) a B, sendo que a correta seria letra D.
Segue a lei 8080/90 em anexo para averiguação e CORREÇÃO DO GABARITO.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

2250

MARIELE FERNANDA BAGARINI

PSICÓLOGO I

14

Gostaria de solicitar revisão na questão 14 por se referir que dia 4 de janeiro de 2020 foi no
domingo, mas 4 de janeiro foi no sábado. Sendo assim, houve uma confusão em relação a reposta
correta.
Aguardo retorno.

DEFERIDO

QUESTAO ANULADA

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTAO ANULADA

2252

GABRIELA CARINHATO

PSICÓLOGO I

20

Na questão 20 TODAS as alternativas estavam corretas acerca do que competia à Direção
Municipal do SUS de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 18.
Corretas:
III -participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho
IV - executar serviços: d) saneamento básico
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
Diante do evidente equívoco da Banca solicito a ANULAÇÃO da questão 20, cargo de Psicólogo da
Prefeitura de Jaú.

2253

GABRIELA CARINHATO

PSICÓLOGO I

22

A questão 22 que pedia para assinalar a alternativa FALSA, colocou como correta no gabarito uma
alternativa VERDADEIRA de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 45.
No gabarito colocou como alternativa correta (sentença falsa) a B, sendo que a correta seria letra D.
Segue a lei 8080/90 em anexo para averiguação e correção do gabarito.
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2254

2256

TATIANA FUJISAKA TANAKA

VICTORIA REBECA DE CASTRO

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

14

22

Prezado examinador,
Gostaria de solicitar a anulação da questão 14, já que os dados fornecidos estão incoerentes.
Segundo o calendário oficial, dia 5 de janeiro de 2025 realmente será um domingo (resposta do
gabarito preliminar), assim como o dia 5 de janeiro de 2021 será terça-feira (informação do
enunciado). No entanto, dia 4 de janeiro de 2020 foi sábado e não domingo (como a questão
colocou) e, para resolver a questão corretamente, as informações deveriam estar coerentes. Segue
a resolução:
Tomando por princípio que 4 de janeiro de 2020 foi domingo (como o enunciado equivocadamente
colocou), então 3 de janeiro de 2020 teria sido sábado, 2 de janeiro de 2020 teria sido sexta-feira e
1º de janeiro de 2020 teria sido quinta-feira. Como 2020 é um ano bissexto, ele começa em um dia
da semana e termina em um dia da semana depois. Assim, 1º de janeiro de 2020 teria sido
quinta-feira e 31 de dezembro de 2020 seria sexta-feira.
Dando sequência, 1º de janeiro de 2021 seria sábado e 31 de janeiro de 2021 seria igualmente
sábado, por não ser ano bissexto. Adicionalmente, tomando por referência dia 4 de janeiro de 2020
ter sido domingo, dia 5 de janeiro de 2021 seria quarta-feira e não terça-feira como a questão
colocou.
Continuando, 1º de janeiro de 2022 seria domingo e 31 de dezembro de 2022 também.
1º de janeiro de 2023 seria segunda-feira e 31 de dezembro de 2023 também.
1º de janeiro de 2024 seria terça-feira, mas por ser ano bissexto, terminaria em uma quarta-feira.
1º de janeiro de 2025 seria então quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 seria sexta-feira, 3 de janeiro de
2025 seria sábado, 4 de janeiro de 2025 seria domingo e, finalmente, 5 de janeiro de 2025 seria
segunda-feira (tomando por princípio que dia 4 de janeiro de 2020 foi domingo). No entanto, o
gabarito preliminar apresentou como resposta que esse dia cairia em um domingo.
Caso outro candidato tomasse como referência o dia 5 de janeiro de 2021 sendo terça-feira e
ignorasse a primeira informação (4 de janeiro de 2020 sendo domingo), ele acertaria a questão
segundo o gabarito preliminar. No entanto, isso não anula o fato da existência de incoerência na
questão, pois a primeira informação está errada e, tomando-a por base, mesmo que ela tenha sido
resolvida corretamente, a resposta estaria "errada" segundo o gabarito preliminar, já que existem
duas possíveis respostas corretas nas alternativas dependendo da data e da informação fornecida
pelo enunciado que o candidato escolheu se basear. Diante do exposto, solicito a anulação da
questão 14, pela existência de duas possíveis respostas corretas por causa da divergência dos
dados fornecidos pelo enunciado.
Agradeço a atenção.
A questão pede para assinalar a alternativa FALSA, referente à Lei 8.080/90, as alternativas focam
na participação dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integrados ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
O gabarito propõe como FALSA a alternativa B, que diz:
"Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados."

DEFERIDO

QUESTAO ANULADA

DEFERIDO

QUESTAO ANULADA

O erro da questão está em dizer que a alternativa é FALSA, pois segundo a Lei 8.080/90 o disposto
é verdadeiro e encontra-se em: "Das Disposições Finais e Transitórias".
Inclusive a alternativa B, está copiada de modo literal da Lei 8.080.
As alternativas FALSAS são as letras C e D, pois uma sugere que a participação é obrigatória e a
outra diz que não há autonomia.
Por esse motivo, sugiro que a questão seja anulada.
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2258

ADRIANA VALENZOLA CARRARO

PSICÓLOGO I

20

Na questão 20 TODAS as alternativas estavam corretas acerca do que competia à Direção
Municipal do SUS de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 18.
Corretas:
III -participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho
IV - executar serviços: d) saneamento básico
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

GABARITO ALTERADO PARA "B"

Sendo assim, solicito a ANULAÇÃO da referida questão.

2259

ADRIANA VALENZOLA CARRARO

PSICÓLOGO I

22

A questão 22 que pedia para assinalar a alternativa FALSA, colocou como correta no gabarito uma
alternativa VERDADEIRA de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 45.
No gabarito colocou como alternativa correta (sentença falsa) a B, sendo que a correta seria letra D.
Verifiquem a LEI 8080/90 para averiguação e CORREÇÃO DO GABARITO. Obg!
A questão fala a respeito das teorias da personalidade, mais especificamente sobre a abordagem
ideográfica e nomotética.
A questão pede para assinalar a alternativa que melhor define a NOMOTÉTICA. O gabarito propõe
como verdadeira a alternativa C, que diz:
“Considera o indivíduo como uma pessoa inteira e única cujo processo consiste na concentração de
um indivíduo e na observação das suas características em situações específicas.”
A alternativa proposta pelo gabarito está errada, pois segundo Baptista (2008, p. 3) “[...] a
abordagem nomotética faz referência à procura de regras que possam ser aplicadas a vários
indivíduos, onde neste caso se estudam as características de um vasto número de indivíduos,
comparando-os entre si”.

2261

VICTORIA REBECA DE CASTRO

PSICÓLOGO I

30

Desse modo, de acordo com Baptista (2008), a alternativa que melhor define a nomotética é a letra
B, que diz:
“Faz referência à procura de regras que possam ser aplicadas a vários indivíduos, neste caso, se
estudam características de um vasto número de indivíduos comparando-os entre si.”
A alternativa C, proposta pelo gabarito da prova como sendo correta, está mais relacionada com a
abordagem ideográfica, embora não esteja totalmente exata e a resposta exata à ideográfica seja a
letra A, uma vez que Baptista (2008, p.3) afirma: “No que diz respeito à abordagem ideográfica,
considera o indivíduo como uma pessoa inteira e única cujo processo consiste na concentração de
um indivíduo e na observação das suas características em diversas situações [...]”.
Em virtude desse equívoco, sugiro que a questão seja anulada.
Referência consultada:
BAPTISTA, Nuno Jorge Mesquita. Teorias da personalidade. ISMAI. Portugal, 2008.
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação
falsa segundo a lei 8.080/90:
(B) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.
Gabarito da banca
2262

PAULO FRANCISCO DA SILVA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

Obs: A questão pede uma afirmação falsa, e essa alternativa, gabarito da banca consta na lei
8080/90 Art. 45. Por isso, essa é uma alternativa verdadeira e não falsa como a questão pede.
A alternativa (D) seria a questão que a banca pede, pois usou a palavra não e pela lei indica que ela
é falsa.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

(D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, "não" preservando a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio,
aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.

2263

2264

GUSTAVO REZENDE FELIPPE

GUSTAVO REZENDE FELIPPE

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

2

20

Solicito anulação da questão 2 da prova para Cargo de Psicólogo da Prefeitura de Jaú, haja vista
que havia 2 alternativas corretas como resposta.
A questão peguntava em quais sentenças as palavras grifadas estavam sendo usadas com sentido
próprio, ou seja, quais estavam transmitindo o significado original e literal da palavra. Tanto a
resposta B quanto a D estavam corretas, pois as palavras "violento" e "especialista" estavam com
sentido literal no contexto da frase.
Sendo assim, solicito a anulação da referida questão.
Na questão 20 TODAS as alternativas estavam corretas acerca do que competia à Direção
Municipal do SUS de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 18.
Corretas:
III -participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho
IV - executar serviços: d) saneamento básico
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
Sendo assim, solicito a ANULAÇÃO da questão 20

A questão 22 que pedia para assinalar a alternativa FALSA, colocou como correta no gabarito uma
alternativa VERDADEIRA de acordo com a Lei 8080/90, Artigo 45.
No gabarito colocou como alternativa correta (sentença falsa) a B, sendo que a correta seria letra D.
Segue a lei 8080/90 em anexo para averiguação e CORREÇÃO do gabarito.
2265

GUSTAVO REZENDE FELIPPE

PSICÓLOGO I

22
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2266

2267

VICTORIA REBECA DE CASTRO

VICTORIA REBECA DE CASTRO

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

14

A questão apresenta um erro de data no enunciado, o enunciado diz que 4 de fevereiro de 2020 foi
em um domingo, mas segundo o calendário dia 4 de fevereiro foi em um sábado, domingo foi dia 5.
Como os demais dias do enunciado referem-se a datas reais segundo o calendário, ter apenas o
primeiro dado fictício pode levar o candidato a erros e confusões de cálculo, errando a resposta.

DEFERIDO

QUESTAO ANULADA

DEFERIDO

QUESTAO ANULADA

22

Solicito alteração do gabarito na questão 22 da prova de psicologia (período da manhã),
considerando que a alternativa correta é a letra ”D”, pois segundo a Lei nº 8.080/90, no item DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
Levando em consideração que na alternativa D consta “... não preservando a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e
extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.”, isto torna a alternativa
falsa conforme solicitado na questão. Enquanto que na alternativa C ocorre apenas omissão do
termo “mediante convênio”. Caso seja entendimento da banca que as duas alternativas são falsas (C
e D), solicito a anulação da questão 22.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

30

Solicito alteração do gabarito na questão 30 da prova de psicologia (período da manhã),
considerando que a alternativa correta é a letra ”B”, na qual descreve corretamente a abordagem
nomotética no que se refere à área da personalidade no campo da psicologia, com base nas
referências: BAPTISTA, N. J. M. Teorias da personalidade. ISMAI. Portugal, 2008.; HANSENNE, M.
Psicologia da Personalidade. Lisboa: Climepsi. 2003.

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

14

A questão apresenta um erro de data no enunciado, o enunciado diz que 4 de fevereiro de 2020 foi
em um domingo, mas segundo o calendário dia 4 de fevereiro foi em um sábado, domingo foi dia 5.
Como os demais dias do enunciado referem-se a datas reais segundo o calendário, ter apenas o
primeiro dado fictício pode levar o candidato a erros e confusões de cálculo, errando a resposta.
Em virtude disso, sugiro que a questão seja revista e possivelmente anulada.

2268

2269

ALESSANDRA MAYUMI TOSHIOKA

ALESSANDRA MAYUMI TOSHIOKA

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

na questão 30 a resposta correta é a letra B
(B) Faz referência à procura de regras que possam ser
aplicadas a vários indivíduos, neste caso, se estudam
características de um vasto número de indivíduos
comparando-os entre si

2270

ANGÉLICA MATTOS DE MORAES

PSICÓLOGO I

30

"Em seus primeiros escritos, Allport distinguiu entre duas
abordagens científicas: a nomotética, que busca as leis gerais; e a idiográfica, que se refere ao que
é peculiar ao caso único".
Referência: Jess Feist; Gregory J. Feist; Tomi-Ann Roberts. Teorias da Personalidade.– 8.ed. –
Porto Alegre : AMGH, 2015. Capítulo 12. página: 244.
A resposta correta seria a letra B. A letra c como a prova afirma estar correta seria a pesquisa
idiográfica que se refere ao que é peculiar ao caso único.

2271

RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS

PSICÓLOGO I

22

A questão 22 está solicitando uma afirmação FALSA, sendo que no gabarito divulgado está
constando a afirmação VERDADEIRA, como correta.
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Questão 16: A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é uma das diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN), que tem como propósito: Melhoria das condições de alimentação,
nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas
e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos
relacionados à alimentação e nutrição. Partindo desse pressuposto, fica claro que estão incluídas no
campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e alimentar, assim como a orientação nutricional e
alimentar. Dessa forma, consideramos a alternativa B e C corretas, devendo a questão ser anulada.
2273

ALINE LINARES BADANAI

PSICÓLOGO I

1
Questão 13: Na questão 13 a Maria possui 2 calças, 2 blusas e 3 sapatos totalizando 7 peças.
Comprando mais um par de sapatos (ficando com 4) esse total passa para 8 peças, ou seja, 1 a
mais. A questão, em momento algum, cita combinações e sim o número absoluto de peças. Nos
parece óbvio que não há a menor possibilidade de se comprar apenas um par de sapatos e
aumentar para 12 o número de peças como sugere a alternativa D, considerada correta. Portanto,
ao se comprar um par de sapatos, Maria totaliza 8 peças ou 1 a mais. Sendo assim, as alternativas
A e C devem ser consideradas corretas ou a questão anulada.

INDEFERID
O

QUESTAO 16: O edital trazia em seu
conteudo programatico que o candidato
deveria conhecer aLEI Nº 8.080, DE 19
DE SETEMBRO DE 1990.A referida lei,
em seu Art. 6º define o campo de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS). O
incisoIV deste artigo, diz que estão
incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional.
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

Não faz sentido as respostas B , C e D , pois são idênticas com apenas alterações sutis , sendo que
a pergunta pede uma AFIRMAÇÃO FALSA , sendo assim neste caso é impossível que entre as 3
alternativas tenha somente uma falsa , pois são todas contraditórias ,seguindo
essa lógica haveria mais de uma alternativa falsa , uma vez que a resposta dada como correta não é
a letra A .

2274

WILIAN VAGNER BASTOS DE OLIVEIRA MARTINEZ

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

22. Assinale a alternativa que contém uma afirmação
falsa segundo a lei 8.080/90:
(A) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica
preservada nos serviços públicos contratados,
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios
estabelecidos com as entidades privadas.
(B) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.
(C) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se obrigatoriamente ao Sistema Único
de Saúde (SUS), preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.
(D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, não preservando a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos
recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.
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Como uma resposta pode ser PARCIALMENTE VERDADEIRA ou PARCIALMENTE FALSA , uma
vez que elas são opostas e as duas opções seriam corretas , pois se uma coisa é PARCIALMENTE
VERDADEIRA já se entende que a outra parte seja FALSA e vice versa , sendo assim a questão
não pode ser válida pois possui respostas contraditórias , impossibilitando que tenha uma conclusão
, pois não diz qual é a parte verdadeira e a parte falsa para que se possa julgar as alternativas .
2275

WILIAN VAGNER BASTOS DE OLIVEIRA MARTINEZ

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

24

24. “É abrangido pelo Sistema único de Saúde a revisão
periódica da listagem oficial de doenças originadas no
processo de trabalho, tendo na sua elaboração a
colaboração das entidades sindicais” Esta afirmação é:
(A) Totalmente verdadeira. (B) Totalmente Falsa.
(C) Parcialmente Verdadeira. (D) Parcialmente Falsa.

INDEFERID
O

Conforme gabarito, a resposta correta é a
alternativa "A": "Totalmente verdadeira.".
Não "C" ou "D" como citado pelo
recorrente

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Coloquei a opção D como resposta e no gabarito consta que o correto é a letra B. Porém, a opção D
também está correta, pois está no sentido próprio (palavra especialista).
Definição de “Sentido próprio”: “sentido literal da palavra, sendo o sentido comum que se costuma
atribuir a determinada palavra”.
Palavra “especialista”:
2278

JHENIFER PRESCILLA DIAS

PSICÓLOGO I

2

1.indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou excepcionais em determinada
prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão etc.
2.aquele que possui uma profissão. "formou-se e. em radiotelefonia"
Fonte:
https://www.concursosnobrasil.com.br/escola/portugues/significado-contextual-sentido-proprio-e-figur
ado-das-palavras.html
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A opção considerada correta no gabarito é D. Porém, há mais opções que estão corretas, tal como
segue na LEI nº 8.080, de 19 DE SETEMBRO DE 1990:
“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde (OPÇÃO A);
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual (OPÇÃO A);
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho (OPÇÃO B);
IV - executar serviços (OPÇÃO A):
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico (OPÇÃO A); e
e) de saúde do trabalhador;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;
2279

JHENIFER PRESCILLA DIAS

PSICÓLOGO I

20

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para
controlá-las;
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros (OPÇÃO D);
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras (OPÇÃO C);
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades
prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios”.
Fonte: http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm
Foi solicitado a opção FALSA. Coloquei a opção FALSA como resposta, ou seja, a letra D. Porém no
gabarito, vocês consideraram a opção B como correto, sendo que a opção B não é falsa e sim
verdadeira, conforme Art. 45 da Lei nº 8080/90:

2280

JHENIFER PRESCILLA DIAS

PSICÓLOGO I

22

“Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados”.
Fonte: http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm
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No gabarito a opção correta é a letra C. Contudo, conforme Tavares (2003, p.129), a opção correta é
a B:

2281

JHENIFER PRESCILLA DIAS

PSICÓLOGO I

30

Nomos, em grego, refere-se a leis gerais ou universais e, portanto, opõe-se ao que é específico ou
particular. O sufixo -tético refere-se ao que “é próprio de” ou o que “cria”. Portanto, nomotético
significa, pela etimologia do termo, aquilo que cria ou que é próprio das leis universais. Na
abordagem nomotética, estamos interessados na avaliação dos dados de grupos, que podem
envolver grupos normativos (para avaliar características de uma população) ou grupos de critério
(para avaliar grupos de pessoas portadoras de características especiais, como, por exemplo, um
grupo de pacientes com transtornos de ansiedade). Os critérios deste modelo já foram
suficientemente discutidos ao longo dos anos (American Psychological Association - APA, 1954,
1985; Anastasi, 1988; Cronbach, 1990; McIntire & Miller, 2000), e têm o seu mérito estabelecido,
embora a maneira de proceder a sua articulação teórica e epistemológica possa ser colocada em
questão (Cronbach, 1991; Ellis & Blustein, 1991a, 1991b; Schafer 1991; Sugarman, 1990).
Nesta abordagem, comparamos a performance das pessoas avaliadas com as médias e desvios
nesses grupos. Por exemplo, uma pessoa tem um escore padrão T=74 na escala de depressão do
MMPI. Sabendo que a média é de 50, e o desvio padrão é de 10, concluímos que ele está 2,4
desvios acima da média. Olhando nas tabelas apropriadas podemos dizer que essa pessoa está
mais deprimida do que 99% do grupo geral da amostra (de onde inferimos, generalizando, da
população). Comparando este resultado com o da amostra de pacientes deprimidos (validade de
critério), podemos dizer que esta pessoa responde como aquelas na fase aguda de uma crise
depressiva. Portanto, comparamos seu resultado com o de dois grupos específicos (geralmente o
grupo normativo e um grupo de critério, neste caso, o de pessoas deprimidas).

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Fonte: TAVARES, M. Validade clínica. Psico USF, v.8, n.2, pp.125-136, 2003. Disponível em: <
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousf/v8n2/v8n2a04.pdf> Acesso em: 16 Mar. 2020.
Prezado examinador solicito o cancelamento da questão, pois entendo que há equívoco no gabarito
da questão 20 em virtude de apresentar a alternativa D como correta, porém a alternativa A também
é correta e encontra-se na lei 8080/90 no art. 6º onde relata que estão incluídas ainda no campo de
atuação do sistema Único de Saúde (SUS)
Iten II- a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

2282

KAREN LORENA MODAFARI

PSICÓLOGO I

20

Porém ainda no artigo 18º onde relata À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
(...)
Diante disso solicito o cancelamento da questão, pois há mais que uma alternativa correta.
Prezado examinador solicito o cancelamento da questão, pois a alternativa que é apresentada como
sendo a falsa no gabarito (alternativa B) encontra-se na lei 8080/90 art.45:

2283

KAREN LORENA MODAFARI

PSICÓLOGO I

22

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
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KAREN LORENA MODAFARI

PSICÓLOGO I

3

Prezado examinador solicito o cancelamento da questão, pois há mais de uma alternativa correta,
ocasionando ambiguidade nas alternativas.

INDEFERID
O

-

INDEFERID
O

-

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

Cada par de sapatos possui DUAS peças.
Sendo assim, quatro pares = 8 peças
+duas calças e duas blusas = 12 peças
no total. Sendo correta a alternativa "D"

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

2285

KAREN LORENA MODAFARI

PSICÓLOGO I

5

Prezado examinador solicito o cancelamento da questão, pois há mais de uma alternativa correta,
sendo que a questão não foi clara e objetivo conforme esta disposto no art. 17 do Estatuto do
concurso público.
Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão
médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa.

2286

ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

2

Nesta questão, as alternativas B e D, possuem sentido próprio, visto que sentido próprio é o sentido
literal da palavra.
(B) Ele tinha medo do ataque violento.
(D) Ele é especialista em manutenção de aeronaves!
Nesta questão, Maria possui 2 calças, 2 blusas e agora 4 pares de sapato.
A pergunta refere-se a Quantidade de Peças, sendo assim:
2 (blusas) + 2 (calças) + 4 (pares de sapato), totalizam 2+2+4= 8 peças

2287

ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

13
Visto que cada par de sapato é considerado uma peça do vestuário.
Alternativa A (8)

2288

ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

20

Alternativa A e C - Competem a Diretoria Estadual
Alternativa B e D - Competem a Diretoria Municipal
Alternativas corretas: B e D

2289

2290

2291

FÁBIO LUIZ DA SILVA

ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

ALINE LINARES BADANAI

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

13

A resposta do gabarito (C) X=5y está incoerreta, porque não se pode dividir y por Y por X, pq são
duas incógnitas
diferentes. A resposta mais próxima da correta correta é aletra (a)-9Y

DEFERIDO

QUESTAO ANULADA

3

Nesta questão, por a prova ser em impressão branco e preto, não foi possível a visualização do
balão correspondente a fala do personagem Pato. Prejudicando a compreensão e análises das
questões referentes a tirinha.
Desta forma, por meio do texto expositivo, as frases apresentadas pelo narrador foram:
A "Passar uma mensagem ao mundo."
B "Fazer uma crítica à infância atual."
Sendo as possíveis alternativas corretas.

INDEFERID
O

Todos os elementos necessários à
resolução da questão eram plenamente
visíveis.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

22

Questão 22- Segundo a lei Orgânica da Saúde em seu Art. 45, diz:
"Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados."
É exatamente o que diz a alternativa B. Como a questão pedia para assinalar a alternativa FALSA,
ela não deve ser assinalada.
Já a alternativa D diz " não respeitando a sua automomia admnistrativa, quanto ao patrimônio, aos
recursos humanos e financeiros..." Essa afirmação é exatamente o contrário do que diz o art 45 da
lei 8080. Sendo assim, essa alternativa é a afirmação falsa que a questão pedia. O gabarito deve ser
alterado da letra B para letra D.

Página 17 de 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS MANHÃ

2292

ALINE LINARES BADANAI

PSICÓLOGO I

Questão 13: Na questão 13 a Maria possui 2 calças, 2 blusas e 3 sapatos totalizando 7 peças.
Comprando mais um par de sapatos (ficando com 4) esse total passa para 8 peças, ou seja, 1 a
mais. A questão, em momento algum, cita combinações e sim o número absoluto de peças. Nos
parece óbvio que não há a menor possibilidade de se comprar apenas um par de sapatos e
aumentar para 12 o número de peças como sugere a alternativa D, considerada correta. Portanto,
ao se comprar um par de sapatos, Maria totaliza 8 peças ou 1 a mais. Sendo assim, as alternativas
A e C devem ser consideradas corretas ou a questão anulada.

INDEFERID
O

Cada par de sapatos possui DUAS peças.
Sendo assim, quatro pares = 8 peças
+duas calças e duas blusas = 12 peças
no total. Sendo correta a alternativa "D"

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

16

Questão 16: A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é uma das diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN), que tem como propósito: Melhoria das condições de alimentação,
nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas
e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos
relacionados à alimentação e nutrição. Partindo desse pressuposto, fica claro que estão incluídas no
campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e alimentar, assim como a orientação nutricional e
alimentar. Dessa forma, consideramos a alternativa B e C corretas, devendo a questão ser anulada.

INDEFERID
O

QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão

13

Nesta questão é apontado que Maria comprou mais um par de sapatos, ficando com 4 pares.
Porém, na questão 11 descreve que ela tinha 3 pares, comprou mais um par na questão 12 e
comprou mais um par na questão 13; resultando em 5 pares de sapato. As três questões (11, 12 e
13) utlizam o mesmo núcleo do problema (Maria e suas combinações de roubas), dando a entender
que há uma continuidade, pois as questões 12 e 13 fazem referência a questão 11 e adicionando
mais informações ao problema. Desta forma, questiono sobre a construção da questão 13, pois
errou na soma dos pares de sapato (que são 5 e não 4), alterando a resposta correta da questão
(que seria 14 peças de roupas, e não 12).

INDEFERID
O

A questão deixa bem claro em seu
enunciado ". Maria comprou mais um par
de sapato (agora ela possui quatro
pares)", não havendo margem para
interpretação diversa.

13

A questão 2 está como resposta correta a alternativa "B", porém a alternativa "D" é a correta, pelos
seguintes motivos:
(D) Ele é especialista em manutenção de aeronaves!
O "Especialista" trata-se de uma pessoa, sendo algo específico, logo subentende-se como a questão
correta.

2293

PRISCILA DE BARROS FRICHE FERREIRA

PSICÓLOGO I

2

Um exemplo é o site da Escola de Especialista de Aeronáutica (http://www2.fab.mil.br/eear/), ao qual
coloca "Especialista" como a pessoa que ingressará para cursá-lo, ou seja, alguém em específico,
um sentido próprio.
Sobre a alternativa "B" não a vejo como correta:
(B) Ele tinha medo do ataque violento.
O porquê esse ataque seria próprio? Ataque de quê? Esse medo de ser atacado fica subjetivo, uma
vez que ele pode ter medo de ser atacado por diversos fatores diferentes, por exemplo, ter uma crise
relacionado a alguma doença (como pânico, etc.).

2294

2296

ALINE LINARES BADANAI

LUAN DA SILVA INÁCIO

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I
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O objetivo da questão 22 era assinalar a questão falsa, porém há duas questões erradas:
C) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se obrigatoriamente ao Sistema Único
de Saúde (SUS), preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que
estejam
vinculados.

2297

PRISCILA DE BARROS FRICHE FERREIRA

PSICÓLOGO I

22

D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, NÃO PRESERVANDO A SUA AUTONOMIA
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

O art. 45 da Lei 8080/90 diz:
Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), MEDIANTE CONVÊNIO, PRESERVADA A SUA AUTONOMIA administrativa, em
relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites
conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.
Sendo assim a alternativa C está errada, pois é mediante convênio e não por obrigatoriedade. A
questão D está errada também, pois diz que não é preservada a autonomia dos hospitais
universitários, porém de acordo com a lei eles preservam a autonomia administrativa de tais
instituições.
Logo, a questão dada como falsa "B" está totalmente em acordo com a letra da lei!
As alternativas B e D apresentam frases em que as palavras grifadas são utilizadas no sentido
próprio
2298

TALITA FERNANDA FELTRIN

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

2

b) ele tinha medo do ataque violento
d) ele é especialista em manutenção de aeronaves
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2299

DANIELLE CRISTIANE ALEIXO

PSICÓLOGO I

2

Venho por meio deste recurso solicitar respeitosamente à Banca que analise a Questão número 2 de
Língua Portuguesa da prova aplicada para o cargo de psicólogo I.
Na referida questão, o enunciado pede que assinalemos a alternativa cuja palavra sublinhada esteja
empregada no sentido "próprio".Como sentido próprio entende-se por sentido literal, de valor
denotativo.
A alternativa de letra D- Ele é ESPECIALISTA em manutenção de aeronaves!Dada como errada
pela Banca também deve ser considerada correta, haja visto que o termo especialista, tem como
definições:
1.indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou excepcionais em determinada
prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão etc.
2.aquele que possui uma profissão.
"formou-se e. em radiotelefonia"

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

O resultado trazido pela candidata como
correto (1080cm3) está contido nas
alternativas convertido para m3 (10,8m3).
candidata não se atentou para a
conversão das medidas. Está correta a
questão

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

Portanto, ser ESPECIALISTA em manutenção de aeronaves está sim empregado com valor literal já
que não há texto de apoio que nos mostre o contrário.
Sendo assim, solicito que a questão 2, por contém 2 respostas tidas como corretas, venha a ser
anulada.
No aguardo da correção.

Danielle Cristiane Aleixo
A questão 22 está pedindo a alternativa FALSA e como resposta saiu a alternativa B.

2300

PRISCILA MINZON

PSICÓLOGO I

22

No entanto, essa alternativa está correta, visto que, na lei 8.080/90 (artigo 45º do capítulo 3 planejamento e orçamento) está descrito que: "Os serviços de saúde dos hospitais universitários e
de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua
autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino,
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.”
A alternativa devidamente correta é a letra D, pois cita que NÃO é preservada a autonomia
administrativa dos hospitais universitários ao integrar o SUS.
Citação retirada de:
As medidas são: 18cm, 2cm e 0,3m
0,3m=30cm

2301

TALITA FERNANDA FELTRIN

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

15

ou
18cm= 0,18m e 2cm= 0,02
Volume:
em cm
em m
v=18*2*30
ou v=0,18*0,02*0,3
v= 1080cm³ =0,00108m³ ou v= 0,00108m³ = 1080cm³

2302

ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

22

A lei 8080/90 com relação aos HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS, refere-se:
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
Desta forma, a alternativa FALSA é a D "[...mediante convênio, NÃO preservando a sua
autonomia...]"
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No edital não está pedindo que estude sobre animais peçonhentos!
Gostaria que a banca avaliasse está questão! obrigado!

INDEFERID
O

O edital traz "Noções básicas de
epidemiologia:investigação;(...)
bloqueio;(...) controle de agravos." Tal
conhecimento abrange o conhecimento
de animais peçonhentos e não
peçonhentos. Além de ser previsto no
edital "Outras questões versando sobre as
atividades e atribuições específicas do
cargo/função." É certo que o Agente de
combate a endemias vistoria de
residências, depósitos, terrenos baldios e
estabelecimentos comerciais para buscar
focos endêmicos, faz a inspeção
cuidadosa de caixas dágua, calhas e
telhados além de aplicação de larvicidas e
inseticidas, para tanto é necessário o
conhecimento sobre os animais
peçonhentos.

22

O enunciado da questão 22 é: "Assinale a alternativa que contém uma afirmação falsa segundo a lei
8.080/90:". O gabarito desta questão assinala alternativa "B" que em seu texto traz o Artigo 45 da Lei
8080/90. Logo entende-se que tal alternativa é verdadeira e não condiz com a proposta do
enunciado da questão que pede: "...uma afirmação falsa segundo a lei 8.080/90.".
Portanto não resta outra opção a não ser o anulamento da questão.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

É claro na construção da prova que as
questões seguem se
complementando.Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"

Venho por meio deste recurso solicitar respeitosamente à Banca que analise a Questão número 13
de Raciocínio Lógico prova aplicada para o cargo de psicólogo I.
Na referida questão, o enunciado pede explicitamente:
13-Maria comprou mais um par de sapato (agora ela
possui quatro pares), qual o total de peças que ela possui?

2305

DANIELLE CRISTIANE ALEIXO

PSICÓLOGO I

13

É sabido ser direito do candidato ter suas questões elaboradas de forma clara e objetiva, portanto,
entende-se que o enunciado traz todas as informações necessárias para se saber o que a banca
espera dele. Na referida questão, como não houve indicação de que deveria ser utilizado texto ou
enunciado anterior relacionado, não podemos "presumir" que os enunciados estão
inter-relacionados, sendo assim, só podemos utilizar como parâmetro para a resolução o próprio
enunciado.
Se Maria possui 4 pares de sapato, conclui-se que ela possui 8 peças.
Sendo assim, solicito que seja alterado o gabarito da questão, tendo esta como resposta correta a
letra A-8 peças.
No aguardo da correção.

Danielle Cristiane Aleixo
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ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

4

2307

ALINE FERNANDA TEBALDI DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

5

A tirinha do Pato, é um pouco confusa, pois pelo texto expositivo, supõe que a pena sobre o barco é
uma crítica social, ou com relação a infância, ou ao meio ambiente.
E ainda no último quadrinho o pato joga vídeo-game, como forma de evidenciar um comportamento
típico da infância atual.
Sendo assim, o texto é controverso, abrindo possibilidades para mais interpretações.
Desta forma, pode-se supor que o pato seria um crítico nos âmbitos ambiental e frente a infância
atual:
(A) Preocupa-se muito com o futuro do planeta.
(C) Quer mudar o mundo através de críticas sociais.

Com referência ao termo barquinho, no terceiro quadrinho o narrador diz "como um barco de papel,
que navega sem rumo, desfazendo-se aos poucos até deixar de existir"
Assim, pela referência apresentada expressa a fragilidade do barquinho, conforme a alternativa C.
C) Faz alusão à fragilidade do barco, por ser de papel.

INDEFERID
O

-

INDEFERID
O

-

INDEFERID
O

Deve ser analisado para a resolução da
questão:
- Um psicólogo entrou na faculdade aos
17 anos (idade inicial)
- Após 5 anos encerrou o curso,PORÉM
(indica objeção) teve que fazer mais um
ano de &ldquo;DP&rdquo; (adiciona mais
um ano à sua permanência na faculdade).
- Abriu seu consultório 3 anos depois de
encerrar suas atividades na faculdade
(não há nenhuma objeção à este
encerramento).
- Considerando que ele abriu o consultório
no mesmo mês do ano em que ingressou
na faculdade, qual a idade do profissional
na inauguração do consultório?
Entrou aos 17 anos. Fez 5 anos de curso
(17+5). Fez um ano de "DP" (17+5+1).
Demorou 3 anos para abrir o consultório
(17+5+1+3). Logo a idade do profissional
na inauguração do consultório é de 26
anos. Está correta a questão.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

Venho por meio deste recurso solicitar respeitosamente à Banca que analise a Questão número 15
de Raciocínio Lógico prova aplicada para o cargo de psicólogo
O enunciado da questão nos traz:
15. Um psicólogo entrou na faculdade aos 17 anos. Após
5 anos encerrou o curso, porém teve que fazer mais um
ano de “DP”. Abriu seu consultório 3 anos depois de
encerrar suas atividades na faculdade. Considerando que
ele abriu o consultório no mesmo mês do ano em que
ingressou na faculdade, qual a idade do profissional na
inauguração do consultório?
O termo "ENCERROU" utilizado por 2 vezes na questão deve obrigatoriamente conter o mesmo
valor e significado.
2308

DANIELLE CRISTIANE ALEIXO

PSICÓLOGO I

15
Portanto, o enunciado ao afirmar que ..."após 5 anos ENCERROU o curso..." nos dá como
parâmetro esta data para a sequencia da questão, já que ao afirmar que "Abriu seu consultório 3
anos depois de
ENCERRAR suas atividades na faculdade" da essa noção literal de continuidade.
Conclui-se então, que ao ingressar à faculdade com 17 anos e ENCERRAR o curso após 5 anos, os
3 anos levados para abrir seu consultório devem ser contados de seu ENCERRAMENTO.
Com isso, venho solicitar que o gabarito da referida questão seja alterado para a letra C- 25 anos
Aguardo a correção,

Danielle Cristiane Aleixo

2309

LUCAS ABIUZZI

PSICÓLOGO I

22

A alternativa correta é a letra D pois a afirmação é falsa. No gabarito consta a alternativa B que é
verdadeira , ambas as alternativas são parecidas, mas o não no contexto da alternativa D muda o
sentido tornando a questão falsa, ou seja é a questão correta conforma o enunciado.
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RODRIGO JOSÉ PAVANELO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
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Art. 45 da Lei 8080/90
Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Gostaria que a banca avaliasse está questão, pois a universidade garante sim a preservação da
informação,então está entrando em contradição e a questão 22 apresenta duas resposta erradas!
Desde já agradeço!!
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Venho por meio deste recurso solicitar respeitosamente à Banca que analise a Questão número 22
de Conhecimentos Específicos da prova aplicada para o cargo de psicólogo.
A referida questão pede:
22-Assinale a alternativa que contém uma afirmação
FALSA segundo a lei 8.080/90:
(A) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica
preservada nos serviços públicos contratados,
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios
estabelecidos com as entidades privadas. - VERDADEIRA
(B) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados. - VERDADEIRA

2311

DANIELLE CRISTIANE ALEIXO

PSICÓLOGO I

22

(C) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se OBRIGATORIAMENTE ao Sistema Único
de Saúde (SUS), preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que
estejam
vinculados.- FALSA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

(D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, NÃO PRESERVANDO a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados. - FALSA
Haja visto que foi solicitada a resposta com a afirmação FALSA e a resposta dita como correta no
gabarito (B) está de acordo literalmente com a Legislação, além de que há 2 respostas (C e D) não
condizentes com a legislação,o que leva a questão a ter 2 respostas, peço a anulação da mesma.
No aguardo da correção,

Danielle Cristiane Aleixo
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DOUGLAS WILLIAN MENDES SOTO

MARINA DE OLIVEIRA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

PSICÓLOGO I

2

O sentido próprio, ou literal, da palavra é o que pode ser interpretado como o sentido que é mais
usual ou básico da palavra. Este sentido próprio não precisa de um contexto para ser entendido. A
palavra utilizada já tem seu valor denotativo.
A questão 2 traz que a alternativa B com a palavra "violento" destacado é a alternativa correta,
quando na verdade a palavra ataque está sendo adjetivada pelo mesmo, que pode ser usado em
vários contextos.
Já a letra D, com a palavra "especialista" é a alternativa correta, pois a palavra é autoexplicativa
para a pessoa que entende de determinado assunto, ou seja, é o sentido mais básico da palavra, e
não adjetivado como a palavra "violento" na letra B.
Neste caso, a palavra que apresenta real valor denotativo é a palavra "especialista" e não "violento",
visto que o mesmo apenas é uma característica da oração anterior "ataque" e não tem sentido
próprio fora de contexto.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

22

A questão pede a alternativa INCORRETA, segundo o Art. 45 da Lei 8080/90. A alternativa B,
marcada como correta no gabarito, apresenta todas as informações CORRETAS, visto que é
grafada da mesma maneira em que está escrito o início do Art.45. Não há nenhuma alteração
sequer de grafia, pois os trechos são idênticos. Ou seja, a questão que pede a alternativa
INCORRETA como resposta, dá como certa em seu gabarito a informação CORRETA.
Neste caso, a alternativa correta seria a LETRA D, pois a mesma cita que os serviços de saúde dos
hospitais universitários acabam "não preservando a sua autonomia", quando a própria lei, segundo
artigo 45 da Lei 8080/90, ressalta que a autonomia É PRESERVADA.
Ou seja, a alternativa que tem a informação FALSA/INCORRETA é a ALTERNATIVA D e não a
ALTERNATIVA B conforme gabarito.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 15:
Deve ser analisado para a resolução da
questão:
- Um psicólogo entrou na faculdade aos
17 anos (idade inicial)
- Após 5 anos encerrou o curso,PORÉM
(indica objeção) teve que fazer mais um
ano de &ldquo;DP&rdquo; (adiciona mais
um ano à sua permanência na faculdade).
- Abriu seu consultório 3 anos depois de
encerrar suas atividades na faculdade
(não há nenhuma objeção à este
encerramento).
- Considerando que ele abriu o consultório
no mesmo mês do ano em que ingressou
na faculdade, qual a idade do profissional
na inauguração do consultório?
Entrou aos 17 anos. Fez 5 anos de curso
(17+5). Fez um ano de "DP" (17+5+1).
Demorou 3 anos para abrir o consultório
(17+5+1+3). Logoa idade do profissional
na inauguração do consultório é de 26
anos. Está correta a questão.
QUESTÃO 22: ANULADA

15

A questão discorre sobre um psicólogo que iniciou a faculdade com 17 anos, após 5 anos encerrou o
curso, fez um ano de DP e após 3 anos abriu seu consultório, no mesmo mês do ano que iniciou a
faculdade. o Raciocínio lógico para resolução dessa questão esta demonstrado na tabela em anexo
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DOUGLAS WILLIAN MENDES SOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

26

A questão pede qual atividade NÃO é realizada e "NÃO corresponde a uma atribuição do Agente de
Combate às Endemias"
Segundo o gabarito, a alternativa B " Garantir a atenção à saúde buscando unicamente a
integralidade por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de
agravos" é a correta. E realmente consta como uma atribuição do profissional da atenção básica,
grupo que pertence o Agente de Combate as Endemias.
Porém, o item 4 da POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA
que informa as ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ressalta em sua
continuação no 4.1 , item XVI, que uma das atribuições COMUNS a TODOS OS MEMBROS das
equipes de Atenção Básica, inclusive Agentes de Combate as Endemias TAMBÉM é " Realizar
busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras doenças,
agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local,
considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e
recuperação em saúde", ou seja, O MESMO TRECHO ENCONTRADO NA ALTERNATIVA D.

INDEFERID
O

A alternativa "B" diz: "Garantir a atenção à
saúde buscando UNICAMENTEa
integralidade por meio de ações de
promoção, proteção e recuperação da
saúde e prevenção de agravos". A palavra
UNICAMENTE torna a alternativa
incorreta. No mais, como trazido pelo
próprio candidato, a alternativa "D" traz
uma atribuição do Agente de Combate as
endemias! A questão pedia que fosse
assinaladoa alternativa que NÃO
corresponde a uma atribuição do Agente
de Combate às Endemias

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

A questão possui duas alternativas corretas e entro com recurso para a anulação da mesma.

2317

MARINA DE OLIVEIRA

PSICÓLOGO I

22

Na questão 22 pede a opção falsa, sendo que há mais que uma resposta falsa, e a resposta que
está marcada no gabarito é a opção B, que seria resposta correta, como mostra o Art. 45.
De acordo com o enunciado da questão 22 que pede para que assinale uma alternativa falsa, e no
gabarito coloca uma alternativa VERDADEIRA (alternativa b), que está na lei LEI Nº 8.080, DE 19
DE SETEMBRO DE 1990.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.

E tendo em visto que as ALTERNATIVAS C e D são falsas.
2318

MAYARA FERNANDA FRANCO DE CAMARGO MONTE

PSICÓLOGO I

22
E a alternativa A também é verdadeira conforme:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos
contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as
entidades privadas.

Diante do apresentado, o enunciado da prova não está condizendo com as alternativas
apresentadas e tão pouco com o gabarito da mesma, sendo assim solicito o ANULAMENTO da
questão.
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O artigo 2º da lei 8.080/90 ressalta que " A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

2319

DOUGLAS WILLIAN MENDES SOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

19

Já o parágrafo 2º do mesmo artigo completa que " O dever do Estado não exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade" sendo assim, logo subentende-se que as famílias dos
trabalhadores acidentados, conforme ressalta a alternativa A da questão 19, também deve ser
assistidas, visto o direito adquirido da mesma conforme o artigo 2º da lei citada na questão.

INDEFERID
O

A questão, conforme enunciado, utiliza o
previsto na LEI Nº 8.080, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1990. Nada deve ser
"subentendido"

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Logo, a questão também possui duas alternativas corretas. A A e a B, conforme gabarito divulgado.
De acordo com o enunciado da questão 22 que pede para que assinale uma alternativa falsa, e no
gabarito coloca uma alternativa VERDADEIRA (alternativa b), que está na lei LEI Nº 8.080, DE 19
DE SETEMBRO DE 1990.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.

2320

ISABELA FRANCO DE CAMARGO

PSICÓLOGO I

22

E tendo em visto que as ALTERNATIVAS C e D são falsas.
E a alternativa A também é verdadeira conforme:
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos
contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as
entidades privadas.

Diante do apresentado, o enunciado da prova não está condizendo com as alternativas
apresentadas e tão pouco com o gabarito da mesma, sendo assim solicito o ANULAMENTO da
questão.

2326

2327

2328

BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA ORGAIDE

FÁBIO LUIZ DA SILVA

FÁBIO LUIZ DA SILVA

PSICÓLOGO I

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

2

Interposição de recurso para as questões 2, 13, 22 e 30 - prova Psicólogo I.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 2: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapato possui
2 peças, logo, 4 pares são 8 peças + 2
calças + 2 blusas= 12 peças. Está correta
a questão
QUETÃO 22: ANULADA
QUESTÃO 30: Reposta alterada para "B"

20

RESOLUÇÃO Nº 493, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013.
Art. Art17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS compete:
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;
Ou seja a alternativa (A) também está correta,
Sendo que no gabarito a alternativa é apenas á letra (D).

INDEFERID
O

O enunciado da questão pede: "À
direçãoMUNICIPALdo SUS (...)". O
candidato trouxe resolução falando da
direção ESTADUAL.

22

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
Lei 8.080/90, alternativa (B) é verdadeira e não falsa, alternativa correta é a (C) correspondente a
uma informação falsa.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA
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ALINE CAZUZA DOS SANTOS

PSICÓLOGO I

30

A questão pede a alternativa que melhor define a nomotética. a alternativa C considerada correta no
gabarito define a idiográfica.
No que diz respeito à abordagem idiográfica, considera o indivíduo como uma pessoa
inteira e única cujo processo consiste na concentração de um indivíduo e na observação das suas
características em diversas situações, como acontece por exemplo nos estudos de caso. Ao passo
que a abordagem nomotética faz referência à procura de regras que possam ser aplicadas a vários
indivíduos, onde neste caso se estudam as características de um vasto número de
indivíduos, comparando-os entre si (Hansenne, 2003).
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em relação a alternativa D, a palavra especialista também não estaria em sentido próprio?
especialista: Diz-se de indivíduo que se especializou em determinado ramo do conhecimento do qual
geralmente decorre o exercício de sua prática profissional. No caso, especialista em manutenção.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA
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a questão pedia uma afirmação FALSA, a alternativa B estaria correta de acordo com a lei, Já a
alternativa D fala que não seria preservada a autonomia o que é falso.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

O edital traz "Noções básicas de
epidemiologia:investigação;(...)
bloqueio;(...) controle de agravos." Tal
conhecimento abrange o conhecimento
de animais peçonhentos e não
peçonhentos. Além de ser previsto no
edital "Outras questões versando sobre as
atividades e atribuições específicas do
cargo/função." É certo que o Agente de
combate a endemias vistoria de
residências, depósitos, terrenos baldios e
estabelecimentos comerciais para buscar
focos endêmicos, faz a inspeção
cuidadosa de caixas dágua, calhas e
telhados além de aplicação de larvicidas e
inseticidas, para tanto é necessário o
conhecimento sobre os animais
peçonhentos.

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

Fundamento Legal na questão considerando que a banca demonstra como questão falsa a letra B,
baseada na lei 8080/90.
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Venho por meio deste fundamentar o recurso e a apreciação da banca junto a resposta, como sendo
baseada em artigos legais da lei 8.080/90 em seu "artigo 45" onde se lê: "Os serviços de saúde dos
hospitais universitários e de ensino integram-se ao sistema único de saúde (SUS), "mediante
convenio, preservada a sua autonomia" administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão dos limites conferidos, pelas instituições a que
estejam vinculados. Com base no artigo, e de suma importância a análise da banca onde onde se lê:
"PRESERVADA A AUTONOMIA", e na questão em pauta a resposta fundamentada e correta ao pé
do artigo é a letra "D" uma vez que ela trata como "NÃO PRESERVADA A AUTONOMIA". Assim
peço o deferimento da questão, considerando a questão da letra D como a questão falsa, ou seja a
questão correta, conforme apresentado pelo enunciado. Sem mais certo de contar com o
deferimento do recurso.

Pedido de Anulação de Questão com base no Editado do Concurso.
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A questão 30 tratada na prova em questão, onde o enunciado fala de "Animais Peçonhentos", objeto
este que não foi caracterizado na ordem do certame/edital, como base do conteúdo de estudos para
avaliação do conhecimento seja ele técnico ou especifico.
Uma vez que este conteúdo não fora apresentado nas linhas de estudos do edital, cabe ressaltar
que o mesmo não deveria ser cobrado de forma que caracterizasse a referida pontuação.
Assim venho, pedir o deferimento no pedido de cancelamento da questão, e considerando a
pontuação como válida, na contabilidade dos pontos.
Certo de contar com a atenção da banca e seus organizadores, afim de considerar o pedido.
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5. Ao utilizar o termo “barquinho”, o autor da tirinha:
(A) Apenas se referiu ao barco ser pequeno.
(B) Menospreza a figura do barco.
(C) Faz alusão à fragilidade do barco, por ser de papel.
(D) Utiliza o termo para sinalizar que o barco está
carregando uma pena

2334

JOÃO AUGUSTO APARECIDO NETO

PSICÓLOGO I

5

Essa questão, se referindo ao barquinho de papel da tirinha, tem a letra "A" como resposta, dizendo
que o autor se referiu a ele como "barquinho" apenas para se referir ao fato de o barco ser pequeno.
Porém, o barco da tirinha não é um "barco pequeno", porque ele não é um barco, na definição que
se dá à palavra barco.
Segundo Ferreira (2000), a definição de barco é: 1: Embarcação pequena, sem coberta. 2: Qualquer
embarcação. Segundo o dicionário online Dicio (2019), o significado de barco é: 1: Nome dado a
embarcações pequenas: barco a vela. 2: Qualquer tipo de embarcação: andei de barco.
Portanto, o barco referido na tirinha não consiste em uma embarcação, para o substantivo
"barquinho" se sustentar na justificativa de o barco ser pequeno.
Portanto, a opção "C", indicando o emprego do substantivo com o objetivo de aludir a fragilidade do
barco, por ser de papel, me pareceu mais plausível, pois classifica este objeto como um barco de
papel, e não como um barco, no sentido geral.
Espero que considerem o argumento. Obrigado, desde já!

INDEFERID
O

-

REFERÊNCIAS:
BARCO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2019. Disponível em: .
BARCO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Esclar: O
minidicionário da língua portuguesa. 4ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2000.
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Questão nº 02
Diante da afirmativa que a resposta é referente à frase "Ele tinha medo do ataque violento", o qual
solicitava assinalar a questão de sentido próprio da palavra sublinhada, na alternativa "D" cuja frase
é "Ele é especialista em manutenção de aeronaves!" fora classificada como sentido figurado.
Entretanto esta frase é passível de ser considerada sentido próprio, haja vista que, dependendo do
receptor no diálogo, pode entender como sendo literal.
Para embasar esse argumento, a título de solicitação da anulação desta questão, segue o site da
Escola de Especialista de Aeronáutica (http://www2.fab.mil.br/eear/), que oferece, justamente, essa
especialização, portanto não podemos afirmar, categoricamente, que esta frase se classificaria,
unicamente, a uma frase de sentido figurado.
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Questão nº 20
Cuja questão pede para assinalar apenas a alternativa referente à esfera municipal. Entretanto, nas
alternativas existem dois enunciados, que equiparados ao artigo 17, contém os mesmos na Lei, a
saber:
--> Trecho tirado da questão da prova
"(C) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros."
--> Trecho tirado da Lei
"VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras;"
Diante desse equívoco, solicito anulação da mesma.

DEFERIDO

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: ANULADA

Questão nº 22
A questão solicitou para assinalar a alternativa FALSA, no que tange ao conteúdo observado no
artigo 45 da Lei 8080/90. A resposta do gabarito menciona que a correta é: "D) Os serviços de saúde
dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, NÃO PRESERVANDO A SUA AUTONOMIA
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados."
Entretanto a lei dita:
"Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), MEDIANTE CONVÊNIO, PRESERVADA A SUA AUTONOMIA administrativa, em
relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites
conferidos pelas instituições a que estejam vinculados."
Diante disso, solicito anulação desta.
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A Lei 13.595 de 2018 que regulamenta as atividades dos agentes de combate às endemias é a lei
que prevalece atualmente.
§ 2º É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de
nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção
básica a participação:
I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de
relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e
na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações;
II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de
espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios
responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no
Município;
III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde
pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros
procedimentos pertinentes;
IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública;
V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população
de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública,
em caráter excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde.
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§ 3º O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da
execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental.’
(NR)”
“Art. 4º A Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4o-A:
‘Art. 4º-A. O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão
atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação Popular
em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações:
I - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o
controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção de
saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e
agravos causados por animais peçonhentos;

INDEFERID
O

A lei trazida pelo candidato no bojo de seu
recurso (lei 13.595 de 2018) NÃO
INTEGRA O CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DO PRESENTE
CONCURSO. Sendo certo, que NÃO FOI
RECEBIDA NENHUMA IMPUGNAÇÃO
ao edital de abertura, este se manteve
PLENAMENTE VIGENTE, devendo ser a
"lei" do certame. A utilização de conteúdo
não previsto no edital de abertura para
julgamento das questões, certamente iria
ferir o princípio da segurança jurídica,
contaminando o certame. É certo que a
PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2017, que Aprova a
Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para
a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde,
integrante do conteúdo programático do
edital (Política Nacional de Atenção
Básica), possui o conteúdo necessário
para a correta resolução da questão e sob
sua ótica está correta a questão 26.

II - no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde,
de forma articulada com as equipes de saúde da família;
III - (VETADO);
IV - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de situações
que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância
epidemiológica;
V - na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças
infecciosas e a outros agravos
Conforme a lei 13.595 de 2018 nem a alternativa (A) nem a alternativa (B) correspondem as
atribuições dos ACES,agentes de combate as endemias, não se pode considerar umaz responta que
não corresponda a lei que rege os ACE.
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24. “É abrangido pelo Sistema único de Saúde a revisão
periódica da listagem oficial de doenças originadas no
processo de trabalho, tendo na sua elaboração a
colaboração das entidades sindicais” Esta afirmação é:
(A) Totalmente verdadeira. (B) Totalmente Falsa.
(C) Parcialmente Verdadeira. (D) Parcialmente Falsa.

INDEFERID
O

Conforme gabarito, a resposta correta é a
alternativa "A": "Totalmente verdadeira.".
Convergindo para o citado pela recorrente
de que "A resposta só pode ser entendida
como verdadeira ou falsa"

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente

*** A resposta só pode ser entendida como verdadeira ou falsa, uma vez que SOMENTE qualifica a
afirmação, havendo qualquer dado verdadeiro/falsa, já se presume que seja verdadeiro/falsa, pois
não há meio do candidato simplesmente mensurar o quanto ou a partir de quanto a banca considera
como verdadeiro/falso, a parcialidade do verdadeiro/falso é subjetiva, tornando assim impossível se
chegar a um consenso.
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2. Assinale a alternativa em que a palavra grifada está sendo utilizada no sentido próprio:
(A) Enquanto a professora explicava, ele voava em seus pensamentos.
(B) Ele tinha medo do ataque violento.
(C) Ele disse que sua tia mugia, de tanto que falava.
(D) Ele é especialista em manutenção de aeronaves!
As alternativas B e D estão em sentido próprio já que o ataque é mesmo violento, e especialista no
caso, não está sendo usado em outro sentido, ficando, portanto, ambas alternativas corretas.
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13. Maria comprou mais um par de sapato (agora ela possui quatro pares), qual o total de peças que
ela possui?
(A) 8
(B) 10
(C) uma a mais.
(D) 12
2341
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A partir da questão 13, Maria, portanto, apresenta 2 calças, 2 blusas e 4 pares de sapatos, assim, ao
somar todas as peças: 2+2+4=8 Sendo a alternativa correta A.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente

Além disso, a questão indica que os pares de sapatos devam ser contados como duas peças cada
um, porém, sabe-se que vestimentas completas os contam como 1 peça (no sentido da palavra
peça, nesse caso), portanto, peça de sapato se refere ao par e não a cada pé de sapato, estando a
alternativa (D) 12 errada.

2342

SILVIA REGINA CASSAN BONOME VANZELLI

PSICÓLOGO I

16

16. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:
(A) A vigilância patrimonial e orientação nutricional.
(B) A vigilância alimentar e orientação nutricional.
(C) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
(D) Todas as anteriores.
A Vigilância Alimentar e Nutricional é uma das Diretrizes de Política Nacional de Alimentação e
Nutrição, às quais foram incluídas ao campo de atuação do SUS. A simples troca de termos entre as
alternativas B e C não as diferenciam, tendo em vista que vigilância e orientação estão nos dois
âmbitos tanto em alimentar como em nutricional, tornando-se ambas possíveis de serem
selecionadas. A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é uma das diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN), que tem como propósito: Melhoria das condições de alimentação,
nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas
e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos
relacionados à alimentação e nutrição. Instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) pela
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 6º, a VAN, como parte da Vigilância em
Saúde, baseia-se na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação
e nutrição da população e seus fatores determinantes.
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20. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
(A) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.
(B) Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho.
(C) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
As alternativas B e D estão corretas, sendo o SUS também responsável por participar das ações de
controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho, como estabelece o inciso III do
artigo 18. em cópia abaixo. Apesar de omitir a palavra execução da dada lei.
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV - executar serviços:

Questão 22
22. Assinale a alternativa que contém uma afirmação falsa segundo a lei 8.080/90:
(A) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados,
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.
(B) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
(C) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se obrigatoriamente ao
Sistema Único de Saúde (SUS), preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
(D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), mediante convênio, não preservando a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
A alternativa B está correta e, portanto, não é a falsa como propõe o gabarito. Todas as outras
alternativas seriam falsas, devendo assim, a questão ser anulada, pois seu erro consta no enunciado
e não nas alternativas.

DEFERIDO

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente
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24. “É abrangido pelo Sistema único de Saúde a revisão periódica da listagem oficial de doenças
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais”
Esta afirmação é:
(A) Totalmente verdadeira. (B) Totalmente Falsa.
(C) Parcialmente Verdadeira. (D) Parcialmente Falsa.
2345

SILVIA REGINA CASSAN BONOME VANZELLI

PSICÓLOGO I

24

A questão foi formulada de maneira incorreta, já que as alternativas se abrem em (D) parcialmente
falsa ou (C) parcialmente verdadeira, o que seria a mesma coisa tendo em vista que estar
parcialmente falsa denota que se está parcialmente verdadeira.
Nesse sentido, o presente edital propõe quatro (4) alternativas possíveis, e no caso, duas estavam
erradas, ou ainda, as duas seriam uma, prejudicando o entendimento e confundindo os candidatos.
Tornando-se assim, uma questão inválida.

24. “É abrangido pelo Sistema único de Saúde a revisão periódica da listagem oficial de doenças
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais”
Esta afirmação é:
(A) Totalmente verdadeira. (B) Totalmente Falsa.
(C) Parcialmente Verdadeira. (D) Parcialmente Falsa.
2346

SILVIA REGINA CASSAN BONOME VANZELLI

PSICÓLOGO I

24

A questão foi formulada de maneira incorreta, já que as alternativas se abrem em (D) parcialmente
falsa ou (C) parcialmente verdadeira, o que seria a mesma coisa tendo em vista que estar
parcialmente falsa denota que se está parcialmente verdadeira.
Nesse sentido, o presente edital propõe quatro (4) alternativas possíveis, e no caso, duas estavam
erradas, ou ainda, as duas seriam uma, prejudicando o entendimento e confundindo os candidatos.
Tornando-se assim, uma questão inválida.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 02: ANULADA
QUESTÃO 13:Cada par de sapatos
possui DUAS peças. Sendo assim, quatro
pares = 8 peças +duas calças e duas
blusas = 12 peças no total. Sendo correta
a alternativa "D"
QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão
QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 24:Conforme gabarito, a
resposta correta é a alternativa "A":
"Totalmente verdadeira.". Não "C" ou "D"
como citado pelo recorrente
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2347

2348

2349

REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS

REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS

REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

2

Questão nº 02
Diante da afirmativa que a resposta é referente à frase "Ele tinha medo do ataque violento", o qual
solicitava assinalar a questão de sentido próprio da palavra sublinhada, na alternativa "D" cuja frase
é "Ele é especialista em manutenção de aeronaves!" fora classificada como sentido figurado.
Entretanto esta frase é passível de ser considerada sentido próprio, haja vista que, dependendo do
receptor no diálogo, pode entender como sendo literal.
Para embasar esse argumento, a título de solicitação da anulação desta questão, segue o site da
Escola de Especialista de Aeronáutica (http://www2.fab.mil.br/eear/), que oferece, justamente, essa
especialização, portanto não podemos afirmar, categoricamente, que esta frase se classificaria,
unicamente, a uma frase de sentido figurado.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

20

Questão nº 20
Cuja questão pede para assinalar apenas a alternativa referente à esfera municipal. Entretanto, nas
alternativas existem dois enunciados, que equiparados ao artigo 17, contém os mesmos na Lei, a
saber:
•Trecho tirado da questão da prova
"(C) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros."
•Trecho tirado da Lei
"VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras;"
Diante desse equívoco, solicito anulação da mesma.

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

22

Questão nº 22
A questão solicitou para assinalar a alternativa FALSA, no que tange ao conteúdo observado no
artigo 45 da Lei 8080/90. A resposta do gabarito menciona que a correta é:
"D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS),
mediante convênio, NÃO PRESERVANDO A SUA AUTONOMIA administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que
estejam
vinculados."
Entretanto a lei dita:
"Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), MEDIANTE CONVÊNIO, PRESERVADA A SUA AUTONOMIA administrativa, em
relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites
conferidos pelas instituições a que estejam vinculados."
Diante disso, solicito anulação desta.

Essa questão pediu para identificar a alternativa Falsa em relação a lei 8080/90:
Alternativa: A- Está de acordo com o artigo-Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica
preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou
convênios estabelecidos com as entidades privadas.

2350

MARCIA DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

Alternativa: B- Está de acordo com o artigoArt. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
As únicas alternativas que estão com frases divergentes são a C e D, e Na correção do gabarito de
vocês a resposta falsa está como B o que não confere com oque a questão pediu.

Página 36 de 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS MANHÃ

2351

MARCIA DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

14

Essa questão pediu considerar a figura e as medidas para achar o perímetro a Formula de calculo
do perímetro é a soma dos lados da figura onde 18+18+2+2=40 a resposta do gabarito de vocês
está como B. a Correta seria a opção C.

INDEFERID
O

Candidato não se atentou à conversão
das unidades de medida

2352

MARCIA DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

3

O Edital do concurso descreveu Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (Literários e
não-Literários) a Tirinha utilizada no Concurso está fora do que foi anunciado no Edital sendo que
ela faz parte de um Gênero Textual.

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

2353

MARCIA DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

4

O Edital do concurso descreveu Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (Literários e não
Literários) a Tirinha utilizada no Concurso está fora do que foi anunciado no Edital sendo que ela faz
parte de um Gênero Textual.

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

2354

MARCIA DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

6

O Edital do concurso descreveu Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (Literários e não
Literários) a Tirinha utilizada no Concurso está fora do que foi anunciado no Edital sendo que ela faz
parte de um Gênero Textual.

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

2355

JULIANA DIAS DE FRANÇA

PSICÓLOGO I

2

Nessa questão há duas respostas corretas: alternativas B e D, gabarito preliminar aponta a B, no
entanto, é possível ser "especialista" em manutenção de aeronaves, configurando também sentido
próprio. Nesses termos, peço anulação da questão. Atenciosamente.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

O conteúdo das proposições trazidas pela
recorrente são iguais, mudando tão
somente a forma de construção das
frases

Nessa questão pediu para identificar qual das atribuições não faz parte da função do cargo de
Agente de Endemias, uma das alternativas considerada correta está mal formulada.
Alternativa (D)-Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem
como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de
importância local, para planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde.(
Assim está no caderno de questões.)

2356

MARCIA DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

26

Conforme as atribuições:
XVI. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como
outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de
importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de prevenção,
proteção e recuperação em saúde no território.
Como podem ver acima, faltou uma boa parte no meio da questão.
Sendo assim não pode considerar a alternativa B- para oque pede a questão.

2359

PRISCILLA MARIANE SANTOS PEREIRA

PSICÓLOGO I

2

A questão contém duas respostas corretas. A alternativa B e a D estão corretas. Na alternativa B, ao
termo "especialista" representa sentido próprio, pois indica que uma pessoa é especialista em
mmanutenção de aeronaves. Sendo assim, a questão também deveria considerar essa alternativa
como correta.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

2360

PRISCILLA MARIANE SANTOS PEREIRA

PSICÓLOGO I

2

A questão contém duas respostas corretas. A alternativa B e a D estão corretas. Na alternativa D, o
termo "especialista" representa sentido próprio, pois indica que uma pessoa é especialista em
mmanutenção de aeronaves. Sendo assim, a questão também deveria considerar essa alternativa
como correta.

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

3

A questão 3 deveria ser anulada, pois a tirinha na prova impressa estava em preto e branco e não
colorida como no pdf disponibilizado junto ao gabarito preliminar. Sendo assim os "balões" com as
falas não estavam devidamente claros. A percepção foi prejudicada no que se refere ao objetivo do
personagem pato, já que devido ao "preto e branco" não estava perceptível a indicação de que a
última fala fosse do pato.

INDEFERID
O

Todos os elementos necessários à
resolução da questão eram plenamente
visíveis.

2361

PRISCILLA MARIANE SANTOS PEREIRA

PSICÓLOGO I
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2362

PATRÍCIA GOMES TORENSAN

PSICÓLOGO I

2

A alternativa D utiliza a palavra em destaque em seu sentido próprio, pois a palavra “especialista”
refere-se a alguém habilitado para, com competência técnica para, que se especializou em
determinada área do conhecimento científico, técnico ou profissional. Neste sentido, compreende-se
da frase da alternativa D “Ele é especialista em manutenção de aeronaves!”, que o sujeito é
especializado em manutenção de aeronaves, está habilitado para fazer manutenção em aeronaves,
tem competência técnica para fazer manutenção em aeronaves, especializou-se na área do
conhecimento técnico de manutenção de aeronaves. Assim, compreende-se que na alternativa D a
palavra em destaque, qual seja “especialista”, está utilizada em seu sentido próprio. Portanto, a
alternativa D está correta.

2363

CRISLAINE CRISTINA NOGUEIRA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

2

As alternativas B e D estão corretas.as duas estão no sentido próprio,pois existem cursos de
especialização em manutenção de aeronaves.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

2364

CRISLAINE CRISTINA NOGUEIRA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

A questão pede para assinalar a falsa,que é a letra B (que é correta e idêntica ao art.45 da lei
8080/90

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

20

Na questão 20, a interpretação das alternativas é ambígua, impedindo, assim, que se chegue a
apenas uma alternativa correta. O gabarito indica que a alternativa correta é a D, porém a alternativa
B traz o seguinte texto “Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes
de trabalho.” Na legislação em questão, a Lei 8080/1990, Artigo 18, III, temos a seguinte redação “III
- participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de
trabalho;”. Assim, a alternativa B não está incorreta, pois, de fato, compete à direção municipal do
SUS participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. Cabe,
também, a execução, que não está contemplada na alternativa, o que não significa que sem a
execução, o “controle” e a “avaliação” tornam-se incorretos. A alternativa não está errada, pois não
vai contra o que está previsto na legislação correspondente.
Além disso, a alternativa C traz em seu texto o seguinte “Colaborar com a União na execução da
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.” Na legislação em questão, qual seja a Lei
8080/1990, em seu Artigo 18, IX, temos a seguinte redação: “IX - colaborar com a União e os
Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras”. Assim, a alternativa
C não está incorreta, visto que, de fato, compete à direção municipal do SUS colaborar com a União
na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Colaborar não somente com a
União, mas também com a União. Portanto, a alternativa C não está incorreta. Estaria incorreta se
dissesse que compete à direção municipal colaborar apenas com a União na execução da vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
As pequenas modificações no texto da lei não foram suficientes para alterar seu sentido, de modo
que as afirmações contidas nas alternativas B e C também estão de acordo com a Lei 8080/1990 e,
portanto, corretas.
Assim, requeiro a anulação da questão, pois não há apenas uma resposta correta.

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

2365

PATRÍCIA GOMES TORENSAN

PSICÓLOGO I

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA
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Segundo a Lei 8080/90 no Art.45:
"Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados".

2366

PRISCILLA MARIANE SANTOS PEREIRA

PSICÓLOGO I

A alternativa B da questão, está em conformidade com o que consta no artigo 45 da Lei 8080/90,
portanto ela não é a alternativa falsa, como solicitado:
"(B) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos
humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos
limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados".

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA

22

A questão 22 solicita que seja assinalada a alternativa que contenha uma afirmação falsa segundo a
Lei 8080/1990.
A Lei 8080/1990, em seu Artigo 45, traz o seguinte:
“Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.” Destaca-se do texto da lei acima o trecho “preservada
a sua autonomia”.
A alternativa D da questão 22 traz o seguinte texto
“(D) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de
Saúde (SUS), mediante convênio, não preservando a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.” Destaca-se o trecho “não preservando a sua
autonomia”.
Assim, a afirmação falsa e, portanto, a resposta correta da questão é a alternativa D.
Requeiro a alteração da resposta correta para alternativa D.

INDEFERID
O

QUESTÃO ANULADA

30

Segundo o livro "Avaliação Psicológica: conceito, métodos e instrumentos - João Carlos Alchieri &
Roberto Moraes Cruz", o conceito "Nomotético" no estudo da personalidade se refere a aspectos do
comportamento avaliados por meio de caracterização universal, por isso, a orientação é normativa,
mensurando de forma comparativa entre grupos. Enquanto que o conceito "Idiográfico" refere-se ao
modo singular/único, de natureza descritiva e baseado em estudo de caso ou em uma casuística.
A alternativa correta que melhor define a "Nomotética" é a B:
"(B) Faz referência à procura de regras que possam ser
aplicadas a vários indivíduos, neste caso, se estudam
características de um vasto número de indivíduos
comparando-os entre si."

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

22

A alternativa C é falsa, pois consta o termo "integram-se obrigatoriamente ao Sistema Único de
Saúde (SUS)" e na verdade, segundo o art. 45 da lei, não há menção de que seja
"obrigatoriamente".
A alternativa D também é falsa, pois traz a frase "não preservando a sua autonomia" e na verdade, o
art. 45 da lei se refere como "preserva a sua autonomia".

2367

2368

PATRÍCIA GOMES TORENSAN

PRISCILLA MARIANE SANTOS PEREIRA

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I
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2369

PATRÍCIA GOMES TORENSAN

PSICÓLOGO I

30

Na questão 30, o enunciado aponta duas vias para o estudo da personalidade, sendo elas a
idiográfica e a nomotética. Solicita-se, então, que seja assinalada a alternativa que melhor define a
abordagem nomotética. O gabarito trouxe que a alternativa correta é a letra C, que traz o seguinte
texto “(C) Considera o indivíduo como uma pessoa inteira e única cujo processo consiste na
concentração de um indivíduo e na observação das suas características em situações específicas.”
Destaca-se o trecho “cujo processo consiste na concentração de um indivíduo e na observação das
suas características”.
Em consulta ao artigo científico intitulado Validade Clínica, do autor Marcelo Tavares, do Instituto de
Psicologia da Universidade de Brasília, datado de 2003 (endereço eletrônico:
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousf/v8n2/v8n2a04.pdf), que segue anexo, temos em relação à
abordagem nomotética que:
“Nomos, em grego, refere-se a leis gerais ou universais e, portanto, opõe-se ao que é específico ou
particular. O sufixo -tético refere-se ao que “é próprio de” ou o que “cria”. Portanto, nomotético
significa, pela etimologia do termo, aquilo que cria ou que é próprio das leis universais. Na
abordagem nomotética, estamos interessados na avaliação dos dados de grupos, que podem
envolver grupos normativos (para avaliar características de uma população) ou grupos de critério
(para avaliar grupos de pessoas portadoras de características especiais, como, por exemplo, um
grupo de pacientes com transtornos de ansiedade).” (2003, p. 129). Destaca-se o trecho “Na
abordagem nomotética, estamos interessados na avaliação dos dados de grupos”
O mesmo artigo científico também define a abordagem ideográfica, trazendo a seguinte elucidação:
“A abordagem idiográfica parte de uma outra premissa. Idio significa relativo ao próprio indivíduo. O
significado da informação fundamenta-se, não na performance de um indivíduo relativa a grupos
previamente estabelecidos como norma e critério, mas em sua própria performance em momentos
diferentes ou em situações semelhantes, avaliadas por métodos independentes.” (2003, p. 130).
Destaca-se o trecho “não na performance de um indivíduo relativa a grupos previamente
estabelecidos como norma e critério, mas em sua própria performance em momentos diferentes”
Assim sendo, a resposta correta não pode ser a alternativa C, pois esta alternativa refere que a
abordagem nomotética “(C) Considera o indivíduo como uma pessoa inteira e única cujo processo
consiste na concentração de um indivíduo e na observação das suas características em situações
específicas.” A alternativa C traz o conceito da abordagem idiográfica.
A alternativa correta, então, é a alternativa B, que afirma que a abordagem nomotética “(B) Faz
referência à procura de regras que possam ser aplicadas a vários indivíduos, neste caso, se
estudam características de um vasto número de indivíduos comparando-os entre si.”, já que a
abordagem nomotética, de acordo com o artigo científico acima citado, está voltada ao estudo de
regras gerais de grupos de indivíduos, opondo-se, precisamente, ao que é particular.
Requeiro a alteração da resposta correta para a alternativa B, pois esta é a correta.
Caso o recurso contra a questão 30 seja indeferido, solicito a indicação da referência bibliográfica da
qual foi extraída a resposta considerada correta pela banca avaliadora.
Não cabe ao sus "avaliar" o impacto que as tecnologias causam na saúde do trabalhador.
Mas levar as pessoas ao conhecimento dos riscos, das doenças, os exames necessarios

2370

MATTHEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

19
assim ainda considero a alternativa "B" errada
e a alternativa "C" certa.

2371

MATTHEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

a alternativa "D" diz que a os hospitais universitários não preserva sua autonomia em relação á
patrimônio recurso financeiro, ensino e etc... assim também sendo uma afirmação falsa. Caso
considere esta verdadeira ela anula outras alternativas como "C".

DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA "B"

INDEFERID
O

Lei 8080/90; Art. 6º;§ 3º;Entende-se por
saúde do trabalhador, para fins desta lei
(...)abrangendo:IV - avaliação do impacto
que as tecnologias provocam à saúde.
Está correta a questão

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO ANULADA
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MATTHEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

TALITA SOARES SILVA
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a alternativa "B" diz que o agente administrativo promove a saúde previne agravos, coisas que é sim
função do agente de endemias. A pergunta pede para assinalar o que não corresponde com a
função. Assim a alternativa "D" diz que o agente notifica "violência", coisa que nao é função do
agente de endemia.
Considero essa questão nula, ou alternativa incorreta do gabarito.

INDEFERID
O

Inicialmente é válido informar que a
questão trata do AGENTE DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS e naõ AGENTE
ADMINISTRATIVO como dito pelo
recorrente. A alternativa "B" diz: "Garantir
a atenção à saúde buscando
UNICAMENTEa integralidade por meio de
ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde e prevenção de
agravos". A palavra UNICAMENTE torna
a alternativa incorreta. No mais, écerto
que a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2017, que Aprova a
Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para
a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde,
integrante do conteúdo programático do
edital (Política Nacional de Atenção
Básica), possui o conteúdo necessário
para a correta resolução da questão e sob
sua ótica está correta a questão 26.

22

Venho por meio deste solicitar o cancelamento da questão numero 22 de conhecimentos
específicos.
Conforme o enunciado da questão, deveria ser assinalada a afirmativa FALSA em relação a lei
8080/90. No entanto, a alternativa B (fornecida no gabarito como resposta correta), refere-se a uma
alternativa VERDADEIRA, conforme artigo 45 da lei "Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais
universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio,
preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e
financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados."
Deste modo esta não é a resposta correta, uma vez que o enunciado pedia a alternativa falsa.
Cabe salientar que a questão continha mais de uma afirmativa falsa, que caberiam como a resposta
correta da questão, pois as alternativas C e D continham informações não verdadeiras: de que os
serviços de saúde de hospitais universitários integram-se OBRIGATORIAMENTE ao SUS e
respectivamente que NÃO é preservada sua autonomia administrativa. O que não condiz com o
artigo 45 da lei em questão.
Referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA
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TALITA SOARES SILVA

PSICÓLOGO I

20

Venho solicitar cancelamento da questão 20 de conhecimentos específicos. A questão pedia a
alternativa correta em relação ao que compete ao município de acordo com a lei 8080/90, porém
havia mais de uma alternativa com afirmativas corretas.
A alternativa B continha a seguinte afirmação: “Participar das ações de controle e avaliação das
condições e dos ambientes de trabalho” e, no artigo 18 item III da lei está descrito: “participar da
execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho”. Ou
seja, ambas dizem a mesma coisa, com modificação da palavra "ação" para "execução" ser alterar o
sentido da afirmativa.
A alternativa C continha a afirmação: "(C) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária
de portos, aeroportos e fronteiras." o que também é correto, pois de acordo com o artigo 18 item IX
da lei, é competência do município: "colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;" Ou seja, o município também colabora com a União e a
alternativa C não poderia ser considerada incorreta, a menos que dissesse "deve colaborar somente
com a união" ou "exclusivamente com a união na execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras"; o que não foi afirmado, portanto dizer que o município deve colaborar com a
União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é CORRETO.
Referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

INDEFERID
O

QUESTÃO 16:QUESTAO 16: O edital
trazia em seu conteudo programatico que
o candidato deveria conhecer aLEI Nº
8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.A
referida lei, em seu Art. 6º define o campo
de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS). O incisoIV deste artigo, diz que
estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a vigilância
nutricional e a orientação alimentar. Tal lei
NAO inclui no campo de atuaçao do SUS
avigilância alimentar e orientação
nutricional. Está correta a questão

2375

TALITA SOARES SILVA

PSICÓLOGO I

16

Venho por meio deste solicitar o cancelamento da questão 16, pois a mesma pedia o que se inclui
no campo de atuação do SUS de acordo com a lei 8080/90. As alternativas continham as
afirmações:
(B) A vigilância alimentar e orientação nutricional.
(C) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
Foi fornecida como resposta correta, no gabarito oficial, a alternativa C; no entanto, cabem outras
interpretações como resposta. Em vários artigos a lei trata de alimentação e nutrição, como no artigo
18 item IV c, que destaca como competência do SUS: " IV - executar serviços de alimentação e
nutrição" E de acordo com o § 1º do artigo 6º da lei "Entende-se por vigilância sanitária um conjunto
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde.”. Ou seja, cabe vigilância ao que se relaciona a alimentação.
Ainda sobre a questão, conforme descrito no § 2º do artigo 6º "Entende-se por vigilância
epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos." Ou seja, a orientação nutricional faz parte das competências do SUS, corroborando com
artigo mencionado, tal orientação deverá ser realizada com a finalidade de adotar medidas de
prevenção e controle de doenças. A questão não especifica a qual artigo da lei está se referindo
sendo que o assunto "alimentação e nutrição" é abordado diversas vezes como competência do
SUS. Também não pede a transcrição exata de nenhum deles, o que a torna ambígua e aberta a
várias interpretações.
Referências: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

2376

ELISANGELA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PSICÓLOGO I

22

no enunciado é pedido que se assinale a alternativa falsa e no gabarito a resposta correta é a
alternativa B, que é o que está correto segundo o artigo 45 da Lei 8080/90.
Eu assinalei a alternativa C, então estaria correto!

INDEFERID
O

QUESTÃO ANULADA

2377

BRUNO GUTBEG RODRIGUES DA SILVA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

Acredito que haja uma dupla respostas para essa pergunta. Gostaria que fosse analisada!

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

2378

LAÍNE BEATRIZ LOPES

PSICÓLOGO I

22

Não há apenas uma alternativa correta para a questão.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Página 42 de 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
CONCURSO PÚBLICO
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTOS DOS RECURSOS MANHÃ
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DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).
2379

FERNANDA FABRICIA DA CUNHA CONDUTA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

3
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.
No edital do concurso foi bem claro que seria LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).

2380

FERNANDA FABRICIA DA CUNHA CONDUTA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

4
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.
No edital do concurso foi bem claro que seria LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).

2381

FERNANDA FABRICIA DA CUNHA CONDUTA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

6
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.
No edital do concurso foi bem claro que seria LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).

2382

FERNANDA FABRICIA DA CUNHA CONDUTA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

7
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato não se atentou à conversão
das unidades de medida

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTÃO 20:ALTERNATIVAS "C E "D"
ESTÃO CORRETAS. QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 22: QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 30:GABARITO ALTERADO
PARA "B"

INDEFERID
O

Candidato não se atentou à conversão
das unidades de medida

Nessa questão foi solicitado que a considerasse as medidas da figura para calcular o perímetro.
2383

FERNANDA FABRICIA DA CUNHA CONDUTA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

14

O Calculo para esse perímetro é 18cm+18cm+2cm+2cm= 40cm.
Nenhuma das alternativas apresentadas para essa questão está correta.
Nessa questão foi solicitado que:
22. Assinale a alternativa que contém uma afirmação falsa segundo a lei 8.080/90:
A alternativa (B) considerada por vocês como falsa, não contem nenhum erro está de acordo com o
artigo:

2384

FERNANDA FABRICIA DA CUNHA CONDUTA

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
Já as alternativas C e D contém dados falsos.
Então está questão foi mal formulada.

2385

BIANCA CALLEGARI

PSICÓLOGO I

22

Os recursos são referentes às questões 20, 22 e 30 e encontram-se contemplados no mesmo
arquivo, conforme orientações do edital (item 9.3).

Nessa questão foi solicitado que a considerasse as medidas da figura para calcular o perímetro.
2386

WALLACE DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

14

O Calculo para esse perímetro é 18cm+18cm+2cm+2cm= 40cm.
Nenhuma das alternativas apresentadas para essa questão está correta.
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WALLACE DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

3
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.
No edital do concurso foi bem claro que seria LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).

2388

WALLACE DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

4
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.
No edital do concurso foi bem claro que seria LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).

2389

WALLACE DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

5
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.
No edital do concurso foi bem claro que seria LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS (LITERAIOS E NÃO LITERARIOS).

2390

WALLACE DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

6
A tirinha é classificada no Gênero Textual, o que não respeitou o edital do concurso e as respostas
das perguntas alterou o sentido da arte apresentada pelo autor da tirinha.

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

INDEFERID
O

Candidato confunde TIPOLOGIA
TEXTUAL com GÊNERO TEXTUAL

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Nessa questão foi solicitado que:
22. Assinale a alternativa que contém uma afirmação falsa segundo a lei 8.080/90:
A alternativa (B) considerada por vocês como falsa, não contem nenhum erro está de acordo com o
artigo:
2391

WALLACE DEL VECCHIO PEIXOTO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

22

Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos
pelas instituições a que estejam vinculados.
Já as alternativas C e D contém dados falsos.
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20. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete:
(A) Participar da formulação da política e da execução de
ações de saneamento básico.
(B) Participar das ações de controle e avaliação das
condições e dos ambientes de trabalho.
(C) Colaborar com a União na execução da vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros
Argumentação:
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV - executar serviços:
2392

WILLIAM RAFAEL PARAIZO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

20

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para
controlá-las;
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;
*VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras;*

2393

TAMIRES GOMES RIGHI

PSICÓLOGO I

2

Solicito a anulação da questão número 2, pois na alternativa D a palavra “especialista”, diante do
contexto da frase e pontuação, pode ser compreendida de forma clara, objetiva, ou seja, no sentido
próprio. Outro fato que evidência essa afirmação é que existe a Escola de Especialistas de
Aeronáutica (EEAR), localizada em Guaratinguetá, SP.
Pode-se observar também que a alternativa B, constada como correta, não deixa evidente qual
ataque violento se refere, estando a frase incompleta e subjetiva.
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2395

2396

TAMIRES GOMES RIGHI

TAMIRES GOMES RIGHI

TAMIRES GOMES RIGHI

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

PSICÓLOGO I

20

No gabarito a alternativa D é apresentada como correta na questão número 20, porém no Art. 18 da
Lei 8080/90 consta “IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de
portos, aeroportos e fronteiras;” estando esta correspondente à alternativa C. Como pode-se
constatar ambas alternativas estão corretas, observando equivoco no gabarito. Sendo assim, solicito
anulação da questão.

DEFERIDO

ALTERNATIVAS "C E "D" ESTÃO
CORRETAS. QUESTÃO ANULADA

22

A questão número 22, em que é solicitada a alternativa falsa, constando no gabarito a alternativa B,
foi possível identificar incompatibilidade com as demais alternativas “corretas”, pois a alternativa C
relata que “Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se
obrigatoriamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), preservada a sua autonomia administrativa...” e
na alternativa D “Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao
Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, não preservando a sua autonomia
administrativa...”, ou seja são incongruentes.
Pode - se verificar também, que a alternativa B refere-se exatamente ao Art. 45 da Lei 8080/90 “Os
serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos
recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas
instituições a que estejam vinculados”, estando assim, correta e não falsa como informa o gabarito.
Diante dos fatos mencionados, solicita a anulação da referida questão.

DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

24

Pode-se observar que as alternativas da questão número 24 foram apresentadas de forma
equivocada, pois ser parcialmente verdadeira (C) consequentemente será parcialmente falsa (D).
Desta forma há possibilidade de prejudicar a compreensão dos candidatos na referida questão.
Sendo assim, solicito a anulação da mesma.

INDEFERID
O

Conforme gabarito, a resposta correta é a
alternativa "A": "Totalmente verdadeira.".
Não "C" ou "D" como citado pelo
recorrente
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