PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL – Nº 006/2012
JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão Coordenadora TORNA
PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS, impetrados pelos candidatos contra o gabarito das provas
objetivas, nos termos do item 11 do Edital 001/2012 do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS
OBJETIVAS, de caráter eliminatório, E DE PROVAS DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para provimento de
s

60 (sessenta) vagas existentes no quadro da Prefeitura Municipal de Montanha, com base nas Leis nº. 288/1993,
588/2005, 623/2006, 663/2007, 694/2008, 801/2012, Decreto nº. 4.016/2012 e 11.350/2006, as que vagarem ou
forem criadas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público, em consonância com as legislações
Federal, Estadual e Municipal. Se a análise e julgamento dos recursos resultarem em anulação de questão
integrante de prova, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.
No caso de alteração do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após julgamentos dos recursos.

CARGO: ENFERMEIRO -PSF
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000256

LEIDIANE DA SILVA GONÇALVES

000246

TALLES MOREIRA FALETE MOTA

000292

DULCILENE CRISTINA MONTEIRO

QUESTÃO: Nº. 10 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes são improcedentes, tendo
em vista que se tratando de um texto poético, o contexto pode ser o dos contos de fadas, onde tudo é possível, ou
mesmo o da linguagem figurada própria da poesia. “A terra secou” estaria representando o que é a aridez, a
dureza, de um amor não correspondido. Os argumentos dos (as) candidatos(as) de que verossímil é algo provável
ou plausível. Verossímil é “aquilo que se aproxima do real; é aquilo que parece verdadeiro ou possível.”

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

QUESTÃO: Nº. 14– CONHECIMENTOS GERAIS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerentes são improcedentes, uma vez
que a afirmativa “A” está correta e não gera nenhuma dúvida conforme levantada pelos requerentes, pois os
jogos olímpicos especiais para atletas com deficiência foram organizados pela primeira vez em Roma em 1960,
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imediatamente após os Jogos Olímpicos. Eles são considerados os primeiros jogos Paraolímpicos. Tais dados
foram retirados do oficial das Olimpíadas de Atenas 2004. Portanto a alternativa esperada como resposta ao
enunciado da questão é “C”.

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

QUESTÃO: Nº. 16 – CONHECIMENTOS GERAIS
Resultado da Análise: DEFERIDO

Justificativa: As considerações levantadas pelos requerentes em relação à questão em tela se fazem
pertinentes e consistentes frente à questão. De modo que optamos pela ANULAÇÃO da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 19 – CONHECIMENTOS GERAIS
Resultado da Análise: DEFERIDO

Justificativa: As considerações levantadas pelos requerentes em relação à questão em tela se fazem
pertinentes e consistentes frente à questão, uma vez que a campanha “Saúde Não Tem Preço” tem o objetivo de
disponibilizar, gratuitamente, medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma nas
farmácias e drogarias credenciadas no Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”. De modo que optamos pela
ANULAÇÃO da presente questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente, uma vez
que de acordo com a referência bibliográfica utilizada para elaboração da questão nº 1 (Manual de Procedimentos
de Vacinação, pg. 173, Ministério da Saúde, 2001), são vacinas utilizadas em situações especiais:
“• vacina de vírus inativados contra a poliomielite;
• vacina contra a infecção pelo pneumococo;
• vacina contra a raiva de vírus inativados;
• vacina contra a difteria, o tétano e a coqueluche acelular (tríplice bacteriana acelular – DTP acelular);
• vacina de vírus inativados contra a hepatite A;
• vacina contra o vírus influenzae;
• vacina contra a varicela; e
• vacina contra a febre tifóide.”
A vacina contra hepatite B não se encontra elencada nessa classificação tendo em vista que a mesma faz parte
do calendário básico de vacinação, ao contrário das vacinas acima citadas.
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O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) também oferece a vacina contra a hepatite B,
contudo, considerando que tal vacina é oferecida nas Unidades Básicas de Saúde, não há que se falar que tal
vacina seja utilizada em situações especiais.

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

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente, uma vez
que segundo SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de janeiro:
Guanabara Koogan, 10 ed. V. 01, 2006, temos as seguintes definições que vão de encontro a questão em tela :
a) Complacência: o gradiente de pressão entra a cavidade torácica e a atmosfera faz com que o ar flua para
dentro e para fora dos pulmões.
b) Difusão: processo pelo qual o oxigênio e o dióxido de carbono são trocados na interface ar-sangue;
c) Ventilação: durante a inspiração, o ar flui do ambiente para dentro da traquéia, brônquios, bronquíolos e
alvéolos;
d) Hipóxia: baixo nível de oxigênio celular;
e) Perfusão: fluxo sanguíneo real através da circulação pulmonar.

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

CARGO: MÉDICO - PSF
Nº de Inscrição
000153

Nome do Candidato
IGOR HERNANDES VALVASSOURA FRAGA

QUESTÃO: Nº. 33–CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na
digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta. Portanto fica alterado o gabarito da letra “E” para
letra “C” a resposta correta.
“O tratamento indicado para o hipotireoidismo consiste na reposição hormonal com levotiroxina sódica (L-T4), para
a qual existem vários nomes comerciais, porém recomenda-se sempre manter o paciente com a mesma
apresentação comercial, pelo menos, durante o período de ajuste de dose1(B).”

Portanto permanece alterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”
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QUESTÃO: Nº. 34–CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na
digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta. Portanto fica alterado o gabarito da letra “E” para
letra “B” a resposta correta.
“Paciente em tratamento de tuberculose apresenta hipoacusia, vertigem e nistagmo, esses efeitos colaterais são
efeitos da “droga Estreptomicina”.

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

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO

Justificativa: As considerações levantadas pelos requerentes em relação à questão em tela se fazem
pertinentes e consistentes frente à questão, uma vez a questão não apresenta resposta correta para responder o
enunciado. De modo que optamos pela ANULAÇÃO da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO

Justificativa: As considerações levantadas pelos requerentes em relação à questão em tela se fazem
pertinentes e consistentes frente à questão, uma vez a questão apresenta duas respostas que respondem ao
enunciado. De modo que optamos pela ANULAÇÃO da referida questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 39–CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na
digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta. Portanto fica alterado o gabarito da letra “A” para
letra “D” a resposta correta, uma vez que é a única alternativa que não constitui um quadro clínico da febre
reumática.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “D”
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CARGO: ODONTÓLOGO - PSF
Nº de Inscrição
000070

Nome do Candidato
DANIELY QUINTÃO FAGUNDES

QUESTÃO: Nº. 31–CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente, em face de conter
erro na formulação do enunciado o que impossibilitou a resolução da questão. De modo que optamos pela
ANULAÇÃO da presente questão.

QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 33–CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, vejamos que o
autor Stephen Cohen, em seu livro de endodontia Caminhos da Polpa, capítulo 11, deixa claro que: “Os dentes
são inervados por um grande número de fibras nervosas mielinizadas e amielinizadas.” , o autor Raschkow em
1836, destacado pela requerente também diz que: “A polpa é ricamente inervada por fibras mielinizadas e
amielinizadas que penetram pelo forame apical, ramificando-se principalmente nas áreas sub-odontoblástica,
coronária e cornos pulpares.” Sendo que a afirmativa por estar incompleta a torna incorreta perante as demais.

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

Montanha – ES, 02 de outubro de 2012.

Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Maurício André Oliveira Santos
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Público

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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