PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG
PROCESSO SELETIVO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

RECURSOS
Período de recursos contra o gabarito e o caderno de questões - PROCESSO SELETIVO
INSCRI
ÇÃO

NOME

201903
498

ADA FATIMA DE SOUSA GARCIA
SANTOS

QUEST
ÃO

1

DISCIPLINA

SITUAÇ
DETALHES
ÃO

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

Queria saber pq aplicaram pra gente a mesma prova que alicaram pro
ensin9 superior?
Pq mandaram o pesssoal p outra de cidade que foi Ibiraci Mg sendo que
no edital estava que seria na cidade de claraval?

RESPOSTA

-

Os principais fatores que afetam na epidemiologia da doença cárie,
segundo o Caderno de Atenção Básica n°17 do Ministério da Saúde, são:
• Fatores culturais e sócio-econômicos.
• Falta de acesso ao flúor.
• Deficiente controle mecânico do biofilme (placa bacteriana).
• Consumo excessivo e freqüente de açúcar.
• Xerostomia.
201904
663

ANA CAROLINA TAVEIRA BACHUR

16

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Não concordo com a resposta sendo (c) grupo ambiental, porque uma
população que vive em uma área que não tem acesso ao flúor, por
exemplo, é um grupo ambiental com maior risco a cárie.

-

Das alternativas, a única que realmente não influencia na progressão da
doença é o (b) sexo (trago como referência a seguinte pesquisa: Barbosa
APM*, Kriger L, Moysés ST, Moysés SJ. Prevalência da doença cárie
em crianças de cinco anos de idade
na cidade de Curitiba – análise crítica. Epidemiologia e Serviços de
Saúde, Volume 16 - Nº 2. Curitiba- SC, abr/jun de 2007.)

201904
663

201903
338

ANA CAROLINA TAVEIRA BACHUR

ANALICE BARBOSA

12

20

MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

O exercício é falho, pois dá chances de múltiplas interpretações, a maior
soma de um número de 2 algarismos pode ser:
1) 9+9=18, sendo a resposta 19;
2) 99+99=198, sendo a resposta 199;
3) ou ainda a pontuação ser 99, pois é um número de dois algarismos que
contém a maior soma entre seus algarismos, sendo a resposta 100.

IMPRO
CEDEN
TE

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão de
número 20 (vinte), trata-se de fatores ambientais que podem causar lesão
do manguito rotador. São fatores ambientais: luz, temperatura e umidade,
solo, água e os nutrientes.
O gabarito preliminar aponta que a alternativa correta é a letra B, no
entanto, o envelhecimento é algo fisiológico, o fator ambiental pode agir
sobre esse e torná-lo patológico, porém a alternativa não descreve desta
forma. Outrossim, distúrbios metabólicos, como o exemplo citado da
diabetes (não especificada entre tipo 1 ou 2). O diabetes mellitus tipo 1
(DM1) é uma doença crônica caracterizada pela destruição parcial ou total
das células &#946; das ilhotas de Langerhans pancreáticas, resultando na
incapacidade progressiva de produzir insulina.

-

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão de
número 21 (vinte), aponta que a alternativa que não faz parte dos
sintomas associados a dor nos casos de fibromialgia é o item B
(Enxaqueca e dificuldade respiratória). Porém, de acordo com os
seguintes artigos, a enxaqueca é sim um sintoma associado a
Fibromialgia.

201903
338

ANALICE BARBOSA

21

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

O diagnóstico da FM é eminentemente clínico. Além da dor difusa em
musculatura esquelética e do achado físico de múltiplos pontos sensíveis,
a maior parte dos pacientes com FM também relata fadiga, rigidez
muscular, dor após esforço físico e anormalidades do sono. Pode também
haver sintomas de depressão, ansiedade, deficiência de memória,
desatenção, cefaleia tensional ou enxaqueca, tontura, vertigens,
parestesias, sintomas compatíveis com síndrome do intestino irritável ou
com síndrome das pernas inquietas, entre diversos outros sintomas não
relacionados ao aparelho locomotor.
(http://www.scielo.br/pdf/ramb/v58n3/v58n3a18)

-

Outros sintomas são mais raros, como distúrbios gastrintestinais
recorrentes, disfunção temporomandibular, enxaqueca, cefaléia de tensão
e cistalgia (dor na bexiga) com urina límpida.
(http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/124/081a088_farmacotera
peutica.pdf)
Dores pelo corpo, cansaço profundo, dormência nos braços e pernas,
crises de enxaqueca e insônia são apenas alguns dos sintomas da
fibromialgia, distúrbio que atinge cerca de 4 milhões de mulheres
brasileiras e não tem cura.
(http://www2.unifesp.br/grupos/fibromialgia/noticia002.htm)
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RECURSOS
Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão de
número 21 (vinte), aponta que a alternativa que não faz parte dos
sintomas associados a dor nos casos de fibromialgia é o item B
(Enxaqueca e dificuldade respiratória). Porém, de acordo com os
seguintes artigos, a enxaqueca é sim um sintoma associado a
Fibromialgia.

201903
338

ANALICE BARBOSA

21

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

O diagnóstico da FM é eminentemente clínico. Além da dor difusa em
musculatura esquelética e do achado físico de múltiplos pontos sensíveis,
a maior parte dos pacientes com FM também relata fadiga, rigidez
muscular, dor após esforço físico e anormalidades do sono. Pode também
haver sintomas de depressão, ansiedade, deficiência de memória,
desatenção, cefaleia tensional ou enxaqueca, tontura, vertigens,
parestesias, sintomas compatíveis com síndrome do intestino irritável ou
com síndrome das pernas inquietas, entre diversos outros sintomas não
relacionados ao aparelho locomotor.
(http://www.scielo.br/pdf/ramb/v58n3/v58n3a18)

-

Outros sintomas são mais raros, como distúrbios gastrintestinais
recorrentes, disfunção temporomandibular, enxaqueca, cefaléia de tensão
e cistalgia (dor na bexiga) com urina límpida.
(http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/124/081a088_farmacotera
peutica.pdf)
Dores pelo corpo, cansaço profundo, dormência nos braços e pernas,
crises de enxaqueca e insônia são apenas alguns dos sintomas da
fibromialgia, distúrbio que atinge cerca de 4 milhões de mulheres
brasileiras e não tem cura.
(http://www2.unifesp.br/grupos/fibromialgia/noticia002.htm)
12. Durante um torneio de jogos de baralho, uma dupla
acumulou um total de pontos que corresponde a maior
soma de um número de 2 algarismos. Assinale a
alternativa que apresenta o número imediatamente
superior à esta soma:
(A) 189.
(B) 119.
(C) 190.
(D) 100.
O MAIOR ALGARISMO É O 9, SENDO 99 O NUMERO QUE É
SUPERIOR A ELE NÃO SERIA 100?

201903
100

CAMILA CRISTINA DA SILVA GARCIA

14

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

201903
83

CRISTINA GONÇALVES DE LIMA
MATIAS

16

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

o correto é a opção (A) É o conjunto de procedimentos adaptados no
DEFERI
consultório, com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao
DO
profissional e a sua equipe.

-

-

-

201903
83

CRISTINA GONÇALVES DE LIMA
MATIAS

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

O correto é a opção I. É o termo empregado ao procedimento de remoção
da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de
INDEFE microrganismos presentes.
RIDO
e a opção II. A limpeza deve obrigatoriamente ser realizada antes da
desinfecção e/ ou esterilização.
Como não tem esta opção, esta questão deveria ser desclassificada!

201903
83

CRISTINA GONÇALVES DE LIMA
MATIAS

24

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

O correto é a opção (A) Viscosidade

-

201903
83

CRISTINA GONÇALVES DE LIMA
MATIAS

25

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

o correto é a opção (D)Reduzir a sensibilidade, penetração de fluidos e
metabolitos bacterianos.

-

201904
621

DOUGLAS ANTONIO ARAUJO ROSA

12

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

Qual a maneira, ou qual o calculo para se obter a resposta de 190?

-

201903
416

ELAINE DA SILVA

25

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

II. As transferências dos recursos também foram
modificadas, passando a ser dividida em seis grandes
blocos de financiamento: Atenção básica, média e alta
complexidade da assistência, vigilância em saúde,
assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimentos
em saúde.Esta errado As formas de transferência dos recursos federais
para estados e municípios também foram modificadas pelo Pacto pela
Saúde, passando a ser integradas em cinco grandes blocos de
financiamento (Atenção, Básica, Média e Alta Complexidade da
Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do
SUS), substituindo, assim, as mais de cem "caixinhas" que eram
utilizadas para essa finalidade.

-
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201903
416

201903
416

201903
416

201903
416

ELAINE DA SILVA

ELAINE DA SILVA

ELAINE DA SILVA

ELAINE DA SILVA

24

23

22

19

Em geral, medicamentos não devem ser tomados durante a gravidez, a
menos quando absolutamente necessários, porque muitos podem
prejudicar o feto. Aproximadamente 2 a 3% de todas as deficiências
congênitas resultam de medicamentos tomados para tratar uma doença
ou sintoma.
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-fe
minina/uso-de-medicamentos-durante-a-gravidez/uso-de-medicamentos-d
urante-a-gravidez
ACESSADO EM 01 DE MAIO DE 2019 ÁS 12:11.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

A resposta correta é a letra C, SENDO QUE:
Universalidade – significa que o SUS deve atender a todos,
sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem
qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames,
internações e tratamentos nos serviços de saúde,
públicos ou privados, contratados pelo gestor público.
A universalidade é princípio fundamental das mudanças previstas pelo
SUS, pois garante a todos os brasileiros o direito à saúde.
Integralidade – pelo princípio da integralidade, o SUS deve
se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e à
coletividade, independentemente das condições econômicas, da idade, do
local de moradia e outros, com ações e
serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento
DEFERI e reabilitação. A integralidade não ocorre apenas em um único
DO
local, mas no sistema como um todo e só será alcançada como
resultado do trabalho integrado e solidário dos gestores e trabalhadores
da saúde, com seus múltiplos saberes e práticas, assim
como da articulação entre os diversos serviços de saúde.
Equidade – o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça
social, que canalizem maior atenção aos que mais
necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.
Na organização da atenção à saúde no SUS, a equidade traduz-se no
tratamento desigual aos desiguais, devendo o sistema
investir mais onde e para quem as necessidades forem maiores.
A equidade é, portanto, um princípio de justiça social, cujo objetivo é
diminuir desigualdades.
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
Acessado em 01 de maio de 2019 às 12:14.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

A resposta correta é a letra C, sendo:
Podemos dizer que o ACS deve:
• Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo;
• Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre
que necessário;
• Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe
de saúde;
• Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para
ajudá-las a conseguir bons resultados.
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
Acessado em 01 de maio de 2019 às 12:19.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

IMPRO
CEDEN
TE

Questão subjetiva sendo que: A promoção da saúde assenta em dois
pilares basilares, sendo que um diz respeito aos nossos comportamentos
quotidianos e o outro, às circunstâncias em que nós vivemos. Ambos
possuem um grande impacto na vida e saúde, ou seja, a saúde do
homem é fortemente influenciada por estes dois fatores.

-

-

-

A promoção da saúde pretende oferecer-nos uma visão holística, ou seja,
olhar para as pessoas como um todo, de uma forma abrangente, pois
ser-se saudável é muito mais do que a inexistência de doença

201903
416

201903
416

ELAINE DA SILVA

ELAINE DA SILVA

12

1

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

Durante um torneio de jogos de baralho, uma dupla
acumulou um total de pontos que corresponde a maior
soma de um número de 2 algarismos. Assinale a
alternativa que apresenta o número imediatamente
superior à esta soma:
(A) 189.
(B) 119.
(C) 190.
(D) 100
Não existe resposta resposta correta dessa questão.

-

IMPRO
CEDEN
TE

A Função Metalinguística está presente no discurso que utiliza o código
para explicar o próprio código.
O que melhor define e caracteriza essa função é o uso da
metalinguagem.
Ela pode ser encontrada num vídeo que tenha como tema filmes, uma
música ou um poema que fale sobre música ou poema, respectivamente.
Entre tantos outros exemplos, podemos citar gramáticas e dicionários.
Essa matéria não encontra-se no edital de processo seletivo.

-
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201903
416

201903
416

ELAINE DA SILVA

ELAINE DA SILVA

3

15

PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

3. Leia o texto a seguir, e em seguida, assinale a
alternativa cuja interpretação está correta de acordo com
a função da linguagem.
(A) O texto é caracterizado por uma linguagem persuasiva
que tem o intuito de convencer o leitor.
(B) O texto informa a respeito de algo, sem envolver
aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem.
(C) O texto tem como objetivo estabelecer ou
interromper a comunicação de modo que o mais
importante é a relação entre o emissor e o receptor da
mensagem.
(D) O texto é caracterizado pelo uso da metalinguagem,
ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa
forma, o emissor explica um código utilizando o próprio
código.
Resposta subjetiva, sendo que não constava no edital.

-

IMPRO
CEDEN
TE

. Dois grupos de pessoas, cada qual em pontos
diferentes de uma mesma floresta, partem em uma
jornada e iniciam o percurso em direções opostas. Sabese que em
determinado momento do percurso os grupos
se cruzarão. Após um período de caminhada o grupo A
diminui 1/4 a distância que mantinha inicialmente do
grupo B, e o grupo B diminui em 2/5 a distância que
mantinha inicialmente do grupo A, quando então, os dois
grupos, param para descansar. Após retomarem a
caminhada, o grupo A percorre mais 1/2 do percurso
restante e o grupo B caminha por mais 1/3 do percurso
restante. Diante do enunciado, está correto afirmar que a
distância que separa os grupos em relação à distância
inicial entre si é de:
Sendo que o grupo A percorreu metade do percurso é impossível que o
numero seja tem alto ainda para percorrer.

-

A colocação dos pronomes oblíquos átonos (me, te, se, nos, vos, o, a,
lhe) na frase. Será que, na frase Não me toque, o pronome deveria ficar
antes do verbo (Não me toque) ou depois dele (Não toque-me)? Tudo vai
depender dos ímãs. Ímãs? É, são palavras que puxam, atraem esses
pronomes:

201903
416

ELAINE DA SILVA

10

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

Qualquer palavra de sentido negativo, por exemplo, é ímã; atrai o
pronome. Não, nunca, jamais, nem, ninguém, nada, etc. Exemplo: Não
me toque; Acho que ele nunca se tocou; etc.;
A palavra QUE, menos quando for substantivo, também é ímã. Sempre
atrai o pronome: Quero que me faça um favor!; Foi ela que se estropiou; E aquele quê chamou-me à atenção (aqui, o quê é substantivo, nome, e não
é ímã. Significa algo mais, qualquer coisa), etc.;
Resposta subjetiva sendo que utilizamos hífen Para ligar pronomes
oblíquos ao substantivo.
Exemplo: E aquele quê chamou-me à atenção (aqui, o quê é substantivo,
nome, e não é ímã. Significa algo mais, qualquer coisa), etc.;
Fonte:
https://www.mundovestibular.com.br/articles/456/1/COLOCACAO-PRONO
MINAL/Paacutegina1.html
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O fenômeno da globalização, com as consequentes eliminação de
fronteiras e facilidade de circulação de pessoas e mercadorias, tem sido
criticado por aproximar economias e culturas desiguais. Esta aproximação
tende a produzir resultados desiguais não só entre diferentes países, mas
também dentro destes. Países que apresentam bons resultados
econômicos podem ter sido prejudicados pelo processo de globalização
(ILO, 2011; Souza; Silva; Silva, 2013).
A preocupação com a desigualdade tem sido global. Não obstante o
acelerado crescimento econômico das últimas décadas, o bom
desempenho de determinados países, apesar de necessário, tem-se
mostrado insuficiente na redução das desigualdades (ILO, 2011).

201903
416

ELAINE DA SILVA

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Os comportamentos relacionados com a saúde encontram-se entre os
fatores muitas vezes associados aos determinantes económicos. O
rendimento pode (ou não) permitir o acesso a determinados
comportamentos com impacto da saúde dos indivíduos (participar em
atividade física, escolhas alimentares). Os indicadores de saúde podem
ser reflexo das diferenças de riqueza material. Souza, Silva e Silva (2013)
mostram o exemplo dos professores franceses com idade média de 35
anos que apresentam esperança média de vida superior em 9 anos
quando comparada com a de um operário fabril com a mesma idade.
Outro exemplo verifica-se na Hungria, onde os habitantes dos bairros
pobres de Budapeste têm menos 4 anos de esperança média de vida que
a média nacional (Souza; Silva; Silva, 2013).

-

Existe ainda literatura que refere que os comportamentos saudáveis são
considerados comportamentos com grande impacto na saúde pela
aparente facilidade com que se transformam em ganhos de saúde. Estes
estão algumas vezes associados a maiores possibilidades econômicas,
como são exemplo a prática de exercício físico e a manutenção de
alimentação saudável. Por outro lado, comportamentos não saudáveis
como o consumo de álcool e tabaco estão associados a indivíduos com
situações materiais adversas (George, 2011; Oliveira, 2010).
Questão subjetiva sendo que se considerar o conceito de saúde a letra B
estará correta.
O ACS deve visitar regularmente residências e fazer registros da
população, em relação a documentos básicos para o acesso aos serviços
de saúde e em relação aos possíveis problemas de saúde que possam
ser identificados na residência. Assim, o ACS deve orientar pessoas em
relação à sua saúde, encaminhando ao posto de saúde ou outros locais
de atendimento sempre que necessário.
201903
416

201904
650

201903
506

201903
262

ELAINE DA SILVA

ELLEN EMANUELA CINTRA MONTEIRO

GABRIEL RIBEIRO SANTANA

GISLAINE MARIA CINTRA DE MORAES

20

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

O ACE promove ações de educação em saúde junto à comunidade e
informa à população sobre os riscos das doenças. Além disso, o ACE
também realiza visita aos imóveis e outras localidades com o objetivo de
prevenir e controlar doenças como dengue, malária, leishmaniose e
doença de Chagas; atua no controle de roedores e na prevenção de
acidentes por cobras, escorpiões e aranhas; e participa das ações de
vacinação de cães e gatos para prevenção e controle da raiva.
Resposta correta letra A

-

12

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

Esta questão não deixou claro o que pedia, podendo direcionar o
raciocínio dos candidatos para outra interpretação possível e com
resultado diferente, por exemplo:
*A soma dos pontos no jogo foi a maior possível de um número de dois
algarismos. O maior resultado possível com 2 algarismos é 99 e o número
imediatamente superior o 100, que seria a resposta correta.
Outras interpretações possíveis que o resultado não consta dentre as
alternativas:
*A maior soma possível de dois algarismos é 18: 9(um algarismo) + 9
(dois algarismos). O número imediatamente seguinte seria 19.
*A maior soma possível de um número de dois algarismos seria 99 + 99,
que resulta em 198. O número imediatamente maior seria 199.
*Se pensarmos ainda que é a maior soma possível onde um dos valores
somados tem 2 algarismos, a resposta seria infinito, pois poderia
somar-se 99 (maior número de dois algarismos) com o infinito.

23

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

A RESPOSTA QUE COLOQUEI "B - INTEGRALIDADE", JULGO SER A
CERTA. PORÉM O GABARITO OFICIAL DIZ QUE A ALTERNATIVA "A EQUIDADE", É A CORRETA. A PERGUNTA DA QUESTÃO ESTÁ
INCOMPLETA E NADA DELA ESTÁ FALANDO SOBRE EQUIDADE, SIM
DE INTEGRALIDADE. AGUARDO UMA POSIÇÃO.

-

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

DEFERI
DO
PARCIA
LMENT
E

No gabarito da Banca foi anotada a letra "B", porém ela está errada, pois
trata-se de uma atitude desumana com as crianças.
Então a única resposta mais coerente é a letra "C", pois trata-se da forma
correta de cuidados com as crianças.
Não precisa cancelar a questão, basta mudar no gabarito, anotando a
questão "C", pois esta é a correta.

-

22

-
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201903
262

GISLAINE MARIA CINTRA DE MORAES

12

MATEMÁTICA

A questão 12 se refere a soma do maior número de 2 algarismos e o seu
número imediatamente superior.
DEFERI
99+99= 198 + 1 = 199.
DO
Porém esta resposta não consta nas opções, sendo necessário anular a
questão.

-

201903
26

JAQUELINE ALVES DE PAULA

21

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

A enxaqueca são sintomas associados a fibromialgia sim, pois o paciente
sente muito dor de cabeça e artigos publicados recentemente informa que
é um fator relacionado a dor. E a dificuldade respiratória juntamente com
a fadiga é descrita em 80 a 90% dos pacientes com diagnóstico de
Fibromialgia. Em alguns casos, as crises episódicas graves podem vir
subitamente. Alguns pacientes acham mais difícil lidar com a fadiga do
que com a dor, uma vez que o repouso e o sono raramente melhoram a
fadiga. Falta de ar (dispnéia) e problemas respiratórios são um sintoma
comum em pessoas com fibromialgia, de fato, relata que mais de metade
dos pacientes com fibromialgia e síndrome da fadiga crônica desenvolver
um modelo de distúrbios respiratórios
Doenças respiratórias geralmente causam uma ampla gama de sintomas
alarmantes, incluindo confusão, tonturas, irritabilidade, dor no peito,
dormência e muito mais.

201904
668

LAYANA GOMES CINTRA

12

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

Não há resposta correta em nenhuma das alternativas

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Solicitamos que anulem a questão 22 da prova para o cargo de monitor
de creche, pois há mais de uma alternativa correta, assim como a
alternativa que colocaram no gabarito não é uma atitude adequada. A
demanda é como deve-se proceder no desfralde, é necessário sim
DEFERI
verificar os vasos sanitários e garantir que usem penico (A), assim como é
DO
preciso ajudar as crianças a se limparem e a lavarem as mãos (B).
Entretanto colocaram a alternativa B como correta, e ao estudar sobre o
assunto fica evidente que é necessário sim oferecer à criança muitas idas
ao banheiro durante o dia, o que na alternativa B está sendo negado.

-

MATEMÁTICA

Solicitamos que anulem a questão 12 de matemática, pois não há sentido
no que está sendo pedido no enunciado da questão com as alternativas
expostas. A maior soma que se pode obter com um número de 2
DEFERI
algarismos seria 198 (99+99) ou com alagrismos diferentes 196 (98+98),
DO
portanto não há alternativa contendo um número imediatamente superior
à esta soma. Caso não tenha sido essas somas o objetivo da questão da
prova, então solicito que revisem o enunciado por falta de coerência.

-

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

DEFERI
DO
PARCIA
LMENT
E

em relação as questões do especifico a (16,18,20 e 24)
16:resposta certa é A e não a D,digo isso depois de varias pesquisas e
conversar com 3 dentista.
18:não foi especificado o local pra ser limpo então a resposta correta é a
D e não a B.
20e24: Estas questões são pertinente ao dentista e não á auxiliar de
saúde bucal.

QUESTAO 16 - ALTERADA
PARA "A"
DEMAIS INDEFERIDAS

questão numero 12a maior soma de um numero de 2 algarimo e 198
99
99
198,então o emediatamente superior a ele,e 199.
E como vcs fazem prova para nível superior igual o nível técnico e
fundamental?

-

201903
454

201903
454

201903
329

MARIANE ALEXANDRA QUINTINO
PINTO

MARIANE ALEXANDRA QUINTINO
PINTO

MILENE FATIMA MORAIS FONSECA

22

12

16

-

-

201903
3

NEIDE MARIA DA SILVA

1

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

201903
3

NEIDE MARIA DA SILVA

1

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

a questão e de matemática a numero 12 e não a numero 1 de português

-

Gostaria de uma resposta de vocês sobre essa prova ,como preparam
uma prova igual para todos os nives ? Eu fazer a mesma prova que o
ensino superior fez ,e outra no edital ta que as provas seriam em Claraval
naõ em Ibiraci e que podiam mudar o dia dependendo o tanto de escrito
,queia um justificativa sobre isso.

-

201903
3

NEIDE MARIA DA SILVA

1

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

201903
3

NEIDE MARIA DA SILVA

1

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

na questão décima sexta a resposta está errada,a resposta certa e a letra
(A) não a (D)analisa isso para mim Biossegurança é o conjunto de
procedimentos adaptados no consultório,com o objetivo de dar proteção e
segurança ao paciente,ao profissional e sua equipe

-

201903
3

NEIDE MARIA DA SILVA

1

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

a questão décima oitava quanto limpeza ,limpeza do que ficou vaga a
pergunta a resposta certa e a letra (D) pois não tem justifica da onde e a
limpeza ,estou questionando essas questões porque levei para um
professor de universidade corrigir a prova.

-

201903
505

PATRICIA ALVES DE SOUZA CINTRA

1

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

Especifico ,na questões décima sexta e décima oitava as questões estão
errada e sem justificativa,e o resultado final vocêis estão em atraso
porque era para ter saído ontem e vocês não publicou nada no site que
não ia sair,queria uma resposta

-
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41

PATRICIA DA COSTA COUTO CASTRO

22

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Conforme solicitado na questão 22 de conhecimentos específicos,as
auternativas A C D Fazem parte do processo de desfralde da criança , o
que confirma que essa Questão encontra-se errada e deve ser analisada
e até mesmo anulada.
Segue anexo o site e imagen que comprovam que estas três auternativas
DEFERI
fazem parte do processo de desfralde da criança.
DO

-

Este é o site para análise:
http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com/2013/01/higiene-os-cu
idados-essenciais-na-creche.html?m=1
A resposta do gabarito, ao meu ver não condiz com a resposta correta.No
site Mistério da Saúde Universalização: a saúde é um direito de cidadania
de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que
o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas,
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características
sociais ou pessoais.
201903
230

PATRÍCIA GARCIA EVANGELISTA

23

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de
todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são
iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras,
equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais
onde a carência é maior.

-

Minha resposta está correta porque coloquei a alternativa
c-Universalidade
201903
33

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

RENATO ALVES DE FREITAS

1

23

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Questão que não tinha no edital deve ser cancelada

-

IMPRO
CEDEN
TE

Questão subjetiva sendo que a mulher gravida não pode tomar remédio
sem orientação medica.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião dentista. Se administrado com
ribavirina, é contraindicado o uso de
ombitasvir/veruprevir/ritonavir+dasabuvir
para gestantes e para homens com parceiras grávidas.
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmac
eutica/notas-tecnicas/anexo_3_-_formularios_de_orientacao.v2.pdf
acessado dia 01 de maio as 10:28.

-

-

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

23

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Questão subjetiva sendo que a mulher gravida não pode tomar remédio
sem orientação medica.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião dentista. Se administrado com
ribavirina, é contraindicado o uso de
ombitasvir/veruprevir/ritonavir+dasabuvir
para gestantes e para homens com parceiras grávidas.
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmac
eutica/notas-tecnicas/anexo_3_-_formularios_de_orientacao.v2.pdf
acessado dia 01 de maio as 10:28.

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

3

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

Questão de nível superior, sendo também subjetiva, Texto complexo de
difícil acesso linguístico.

-

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

12

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

Pergunta sem a solução exata.

-

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

15

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

Questão de difícil acesso sendo de nível superior, alem de se subjetivo,
sendo que o segundo grupo caminhou metade do caminho.

-

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

18

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Questão subjetiva, segue em anexo um artigo que contradiz as respostas.

-

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

22

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Começar a visita com o levantamento, na tentativa de
conhecer as pessoas entrevistadas. Resposta também correta de acordo
com com a própria cartilha de agente de saúde.Segue em anexo a
mesma.

-
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201903
33

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

RENATO ALVES DE FREITAS

23

24

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Universalidade – significa que o SUS deve atender a todos,
sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem
qualquer custo. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames,
internações e tratamentos nos serviços de saúde,
públicos ou privados, contratados pelo gestor público.
A universalidade é princípio fundamental das mudanças previstas pelo
SUS, pois garante a todos os brasileiros o direito à saúde.
Integralidade – pelo princípio da integralidade, o SUS deve
se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos e à
coletividade, independentemente das condições econômicas, da idade, do
local de moradia e outros, com ações e
serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento
e reabilitação. A integralidade não ocorre apenas em um único
DEFERI local, mas no sistema como um todo e só será alcançada como
DO
resultado do trabalho integrado e solidário dos gestores e trabalhadores
da saúde, com seus múltiplos saberes e práticas, assim
como da articulação entre os diversos serviços de saúde.
Equidade – o SUS deve disponibilizar serviços que promovam a justiça
social, que canalizem maior atenção aos que mais
necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.
Na organização da atenção à saúde no SUS, a equidade traduz-se no
tratamento desigual aos desiguais, devendo o sistema
investir mais onde e para quem as necessidades forem maiores.
A equidade é, portanto, um princípio de justiça social, cujo objetivo é
diminuir desigualdades.
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
acessado em 01 de maio de 2019 as 11:16
resposta correta letra C.

IMPRO
CEDEN
TE

Questão subjetiva sendo que a mulher gravida não pode tomar remédio
sem orientação medica.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem
orientação médica ou do cirurgião dentista. Se administrado com
ribavirina, é contraindicado o uso de
ombitasvir/veruprevir/ritonavir+dasabuvir
para gestantes e para homens com parceiras grávidas.
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmac
eutica/notas-tecnicas/anexo_3_-_formularios_de_orientacao.v2.pdf
acessado dia 01 de maio de 2019 as 10:28.
A II esta errada sendo que As formas de transferência dos recursos
federais para estados e municípios também foram modificadas pelo Pacto
pela Saúde, passando a ser integradas em cinco grandes blocos de
financiamento (Atenção, Básica, Média e Alta Complexidade da
Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do
SUS), substituindo, assim, as mais de cem "caixinhas" que eram
utilizadas para essa finalidade.
http://conselho.saude.gov.br/webpacto/index.htm acessado em 01 de
maio de 2019 as 11:25.
Sendo assim não tem uma resposta correta.

-

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

25

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

201903
33

RENATO ALVES DE FREITAS

4

PORTUGUÊS

IMPRO
CEDEN
TE

Questão subjetiva que não constava no edital.

-

201904
595

SAMIA RENATA PEREIRA

12

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

A CORRETA SERIA 100 ALTERNATIVA D E NÃO A C COMO NO
GABARITO

-

201903
500

SELMA CRISTINA FREITAS VIEIRA

1

PORTUGUÊS

INDEFE pode todas as provas ser igual nao vi funcao da linguagem no edital se
RIDO
nao tinha tem que cancelar as perguntas

-

201903
500

SELMA CRISTINA FREITAS VIEIRA

1

PORTUGUÊS

INDEFE pode todas as provas ser igual nao vi funcao da linguagem no edital se
RIDO
nao tinha tem que cancelar as perguntas

-

201903
30

SUZANA CRISTINA ALMEIDA

20

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

Nesta questao pede para que o candidato marque a alternativa que te
refere aos fatores ambientais que podem causar lesão do manguito
rotador.
Definição de fator ambiental: “Todo elemento do meio suscetível de agir
diretamente sobre os seres vivos, ao menos durante uma fase de seu
ciclo de desenvolvimento” (Dajoz,1973).
A questão marcada como verdadeira pelo gabarito oficial foi a letra B
(Envelhecimento, uso excessivo do ombro, tabagismo, obesidade e
distúrbios metabólicos, como a diabetes). Porém, se considerarmos a
definição de fator ambiental, alguns itens desta afirmação estão
incorretos, como por exemplo diabetes, não é um fator ambiental e sim
um fator intrínseco (doença), envelhecimento também não é num fator
ambiental, porém um fator intrínseco que ocorre através do processo de
amadurecimento celular, nada que ocorre no meio irá influenciar esse
processo. Assim sendo, deixando inválida a reposta considerada correta.

-

-
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201903
30

SUZANA CRISTINA ALMEIDA

12

MATEMÁTICA

IMPRO
CEDEN
TE

Durante um torneio de jogos de baralho, uma dupla acumulou um total de
pontos que corresponde a maior soma de um número de 2 algarismos.
Assinale a alternativa que apresenta o número imediatamente superior à
esta soma.
Nesta questão não há dados suficientes no qual possamos chegar a um
resultado listado nas alternativas.
A maior soma de um número de 2 algarismos: 99 (9+9: 18), sendo assim
o número imediatamente superior a esta soma seria 19. Porém não existe
esta resposta nas alternativas. Bem como não acredito ser este o objetivo
da questão. Conversando com professores da área de matemática,
disseram que o mais provável é terem esquecido algum dado da questão,
impossibilitando resolver através de mínimos e máximos. Deixando assim,
a questão impossível de ser respondida.

201903
18

VANILDA MARIANO DA SILVA

21

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

IMPRO
CEDEN
TE

a questão tem duas resposta que constam na lei 11350 no artigo 3 ,sendo
a alernativa c e d

-

-
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