Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

EDITAL Nº. 011/2010 – JULGAMENTO DOS RECURSOS
DAS PROVAS OBJETIVAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2009

A Banca Examinadora torna público, o JULGAMENTO DOS RECURSOS impetrados
relativo às Provas Objetivas do Concurso Público De Provas e de Títulos, para provimento de
cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Areal – RJ, Câmara
Municipal de Areal – RJ e SAAESA –Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Areal - RJ,
realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2010, em consonância com o item 11
do Edital nº 001/2009.
Em conformidade com o item 11.9 do Edital de Concurso Público 001/2009, os pontos
das questões que por ventura forem anuladas neste ato de julgamento dos recursos, serão
atribuídos a todos os candidatos inscritos os respectivos pontos indistintamente.
Informamos que em virtude de caso fortuito de força maior, conforme previsto no item 9.19
do edital 001/2009, o julgamento dos recursos referente aos cargos de Odontólogo – Ambulatório
e Odontólogo – PSF será publicado no dia 18 de fevereiro do ano corrente.

CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA e ENFERMEIRO PSF
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

003306

Amanda Danielle Resende Silva

Enfermeiro Plantonista

008209

Marcelle de Cêa Santos

Enfermeiro Plantonista

002023

Adriana Ferreira dos Reis

Enfermeiro Ambulatorial PSF

002455

Luciana Ferreira Bittencourt

Enfermeiro Plantonista

003456

Rafaela brito de Moraes

Enfermeiro Ambulatorial PSF

003406

Débora Viana Freitas

Enfermeiro Plantonista

008989

Benisia Masria Barbosa Cordeiro Adell

Enfermeiro Plantonista
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004684

Maria José Brito Costa Almeida

Enfermeiro Plantonista

008819

Mauro José Souza da Rosa

Enfermeiro Ambulatorial PSF

004716

Kelly Cristina Nogueira Sampaio

Enfermeiro Plantonista

008762

Wellington de Alencar Xisto

Enfermeiro Plantonista

006676

Fabiana dos Santos

Enfermeiro Plantonista

000395

Thiago Medeiros Mesquita

Enfermeiro Plantonista

006655

Daniele Amancio dos Santos

Enfermeiro Ambulatorial PSF

002532

Iracema magno de Mello Barreto

Enfermeiro Ambulatorial PSF

⇒ Questão nº. 06 – Português
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA

⇒ Questão nº. 11 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA

⇒ Questão nº. 13 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: “Para auscultar sons hidroaéreos, os quais resultam de movimento de ar e fluidos
através dos intestinos, pressione o estetoscópio sobre o abdome e pressione (...) (BARBIERI;
MICELE).

Os

sons

pulmonares

normais

são

conhecidos

como murmúrios

vesiculares

(FERNANDES, 2006).

⇒ Questão nº. 14 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Segundo o Manual de Condutas em Exposição Ocupacional a Material Biológico do
Ministério da Saúde, em sua página 3, item I.b – Cuidados com Materiais Perfuro – cortantes
encontra-se: Máxima atenção na realização dos procedimentos, estando o gabarito apontando a
alternativa “E” como correta.
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⇒ Questão nº. 15 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA

⇒ Questão nº. 16 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A utilização de oxigênio deve ser feita de modo criterioso, considerando seus efeitos
fisiológicos e deletérios, assim como suas indicações e contra – indicações. Pacientes retentores
crônicos de CO2 (portadores de DPOC) podem apresentar hipercapnia durante a aplicação de o2
porque o estímulo da respiração, no sistema nervoso central, depende, basicamente, da hipoxemia
e como ela é corrigida com a aplicação de oxigenoterapia a tendência será reter mais CO2,
podendo gerar desorientação, sudorese e taquicardia. Se ficarmos atentos a administração do
oxigênio em baixo fluxo, ou seja, 2 a 3 litros/ minuto, o que geralmente e suficiente para corrigir a
hipoxemia existente no paciente

com DPOC, minimizaremos em muito a possibilidade do

aparecimento de hipercapnia (PRESTO, 2003).

Com base na explicação acima a alternativa

correta é a “c”.
⇒ Questão nº. 18 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA

⇒ Questão nº. 19 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O Gabarito indica letra “E”, pois a utilização de nitrato de prata a 1% para profilaxia
pode tanto ser realizada na sala de parto, quanto no berçário, sofrendo alterações de acordo com o
protocolo da instituição hospitalar (Enfermagem materna e neonatal – 1998), mas a remoção de
sangue, vernix e mecônio deve ser realizada.
⇒ Questão nº. 20 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA
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⇒ Questão nº. 26 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Segundo a lei n° 7498 de 25 de junho de 1986, em se u artigo 11, encontram-se a
atividade de prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Sendo o gabarito a alternativa “E”.

⇒ Questão nº. 27 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A irrigação através de cateter vesical de três vias é utilizado em pós-operatório de
cirurgias de bexiga/ próstata, para evitar obstrução da mesma relacionado ao sangramento
proveniente da cirurgia (NETTINA, 2001). O objetivo do cateterismo vesical é sim proporcionar
conforto ao paciente, mas não se enquadra dentro de seus objetivos não exigir esforço para
micção, visto que após um tempo da utilização do cateterismo já é ensinado ao paciente reter e
soltar a diurese. Portanto o gabarito indica a alternativa “B”.
⇒ Questão nº. 29 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A candidata apenas confirma a resposta já divulgada pelo gabarito como correta que
é a alternativa “A”.

CARGO: PSICÓLOGO
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

008850

Evelyne Rosa Coelho

Psicólogo

002929

Elisabete Terezinha de Lima

Psicólogo

002089

Daneila Cruz de Faria

Psicólogo

005467

Fátima Carvalho de Moraes

Psicólogo

002166

Priscila de Oliveira Vieira

Psicólogo

001326

Ana Maria de Souza Villando

Psicólogo
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006970

Clara Jaeger Machado Ferreira

Psicólogo

000702

Marcelo Armony

Psicólogo

003290

Carlos Augusto Moizés

Psicólogo

008497

Jonas de Figueiredo Silva Júnior

Psicólogo

000450

Aline da Silva Alves

Psicólogo

007803

Josilaine Gonçalves dos Santos

Psicólogo

⇒ Questão nº. 04- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA

⇒ Questão nº. 17 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO

ANULADA

⇒ Questão nº. 18 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: As Alternativas I e II estão corretas, portanto existem duas afirmativas corretas,
conforme a alternativa B. A requerente alega que a alternativa B está incorreta, porém a
classificação de testes psicológicos discutidas na letra B é tida como correta pelo professor Luiz
Pasquali, pesquisador renomado e utilizada pelos pesquisadores da área de testes psicológicos.
Consultar o livro Instrumentos psicológicos: manual prático de elaboração. Brasília: LabPAM; IBAP,
1999.
⇒ Questão nº. 23 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A Afirmativa I apesar de se referir ao atendimento público, em momento nenhum
afirma que a Reforma Psiquiátrica é diretriz de atendimento exclusivamente dos serviços públicos,
como argumenta a candidata.
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⇒ Questão nº. 25 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A Argumentação da requerente é confusa, pois a afirmativa II da questão 25 não traz
o conteúdo questionado pela candidata. As afirmativas corretas de acordo com o item 3.1.2 sobre
Responsabilidades Compartilhadas entre as Equipes Matriciais de Saúde Mental e da Família
(página 05), do documento” Saúde Mental e Atenção básica: o vínculo e o diálogo necessários”
são a I e II, portanto, duas alternativas corretas.

⇒ Questão nº. 26- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A candidata na argumentação não esclarece a finalidade do recurso, se objetiva
anulação ou mudança de gabarito, apenas contesta a validade da alternativa D.
Paulo Dalgalarrondo no livro Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais afirma que “a
psicolopatologia é uma ciência autônoma, não é uma prolongação da neurologia nem da psicologia”
(p.22). Ou seja, apesar da Psicopatologia estabelecer várias relações interdisciplinares com outras
ciências como a Psicologia e a Neurologia, não pode ser considerada uma ramificação ou uma
vertente dessas duas outras áreas.
A alternativa incorreta é a alternativa C, pois de acordo com Paulo Dalgalarrondo, no supracitado
livro a forma dos sintomas, isto é a sua estrutura básica, é relativamente semelhante nos diversos
pacientes (alucinação, delírio, idéias obssessiva, labiblidade afetiva) e o “conteúdo (dos sintomas)
é, geralmente mais pessoal, dependendo a história de vida do paciente, de seu universo cultural e
personalidade prévia do adoecimento (p.23)

⇒ Questão nº. 28- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A candidata na argumentação não esclarece a finalidade do recurso, se objetiva
anulação ou mudança de gabarito, apenas contesta a afirmativa III contida na questão.
De acordo com Cunha (2000) no livro Psicodiagnóstico V, Psicodiagnóstico “é um processo
científico, limitado no tempo que utiliza técnicas e testes psicológicos (input), em nível individual
ou não, seja para entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos
específicos, seja para classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando os resultados
(output), na base das quais são propostas soluções se for o caso (p. 26).
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De acordo com a lei 4119, de 27/081962, artigo 13, parágrafo 01 constitui-se função privativa do
psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico
psicológico. A resolução 003/2007, artigo 2 do Conselho Federal de Psicologia também afirma que
o uso de métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico psicológico (termo
sinônimo de psicodiagnóstico) é função privativa do profissional em psicologia.
De acordo com a literatura especializada consultada e com a legislação que regulamenta a
profissão de psicólogo no país a afirmativa III está incorreta, portanto a alternativa da questão 28 é
a letra “C”.

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

003244

Carla Janaina Costa de Almeida Guerreiro

Professor de Língua Espanhola

008100

Bárbara Costa Gonçalves

Professor de Língua Espanhola

⇒ Questão nº. 21- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O futuro perfecto em espanhol se utiliza para referir-se a uma ação futura acabada,
para quando ocorra outra ação futura.

FUTURO PERFECTO
Pronombre

Verbo
auxiliar

Yo
Tú

Habré
Habrás

Él

Habrá

Nosotros
Vosotros
Ellos

Habremos
Habréis
Habrán

Primera
Conjugación

Segunda
Conjugación

Tercera Conjugación

AMADO
Desinencia:
ADO

TEMIDO
Desinencia:
IDO

PARTIDO
Desinencia:
IDO

Exemplos
Cuando vengas ya habré preparado las maletas.
Para cuando nos mudemos ya habrán terminado las obras.
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Yo habré temido al perro cuando no lo conocía.
Habrás dicho la verdad porque si no te descubrirán.
También puede expresar la probabilidad o posibilidad de un hecho que se “supone pasado”.
Ya habrá empezado la función.
Habrá encontrado trabajo como todavía no llega.

⇒ Questão nº. 25- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 30- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Para línguas tão próximas como o espanhol e o português existe sempre uma grande
possibilidade de encontrarmos os chamados falsos cognatos, ou divergências léxicas. Estas
divergências de dividem e classificam segundo o seguinte critério: Heterográficos (ortografia
diferente), Heteroprosódicos

(diferença prosódica), Heterogenéricos

(generos diferentes),

Heterosemânticos ( diferença quanto ao significado). Portanto a questão esta dentro das normas
gramáticas da língua espanhola.

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

005790

Aluízio dos Santos Cesário

Professor de Matemática

004372

Lilian de Lima Madeira

Professor de Matemática

001536

Tiago Vanildo Rabelo da Silva

Professor de Matemática

⇒ Questão nº. 01- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
⇒ Questão nº. 25- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
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Justificativa: Na digitação da questão não foi utilizada a letra “i” com um traço em cima e um traço
embaixo sugerindo o número 1 em algarismo romano como argumentado pelo requerente, é
perfeitamente compreensível a função modular.

CARGOS: FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

001055

Leandro Luiz Esteves

Fiscal de Saúde Pública

008754

Manuel Flávio Saiol Pacheco

Fiscal de Saúde Pública

⇒ Questão nº. 08- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 10- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Figura de linguagem é um recurso utilizado para dar maior beleza e intensidade á
expressão. Uma frase ou expressão pode conter mais de uma figura, porém uma predomina mais
que a outra. No caso da frase citada há uma metáfora, que consiste no emprego de termo ou
expressão num sentindo do seu significado próprio como se pode observar na frase de Fernando
Pessoa “ Meu pensamento é um rio subterrâneo”. Toda metáfora é uma espécie de comparação
implícita, em que o elemento comparativo não aparece.
Referência utilizada:
Telles Vinícius. Redação e Gramática, Curitiba. Bolsa Nacional do Livro Ltda, 2009.
Terra, Ernani e Nicola, José de. Português, volume 1: Ensino Médio. São Paulo, 2000.

⇒ Questão nº. 23- Noções de Informática
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
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CARGOS: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º SEG.
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

000667

Camila da Costa Zanon

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

004178

Rejane Santinon Ferreira

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

000530

Ana Maria Ferreira de Araújo

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

001095

Marilane Tomaz Martins

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

003435

Monique Ramos da Conceição

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

002621

Chantele Marinho Domingues

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

006085

Débora de Melo Costa Teixiera

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

000809

Eliane Guimarães Maciel Gonçalves

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

003477

Helena Teixeira de Abreu

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

001448

Cláudia M. Bresciane Dias Rodrigues

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

003449

Aline Machado da Silva

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

003960

Marilei da Silva Rodrigues

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

003609

Luciana de Sá Rabello

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

02892

Fernanda Satana Cordeiro

Professor Ens. Fund. 1º Segmento

⇒ Questão nº. 01- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 02- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: a alegação levantada não está devidamente fundamentada, não contém
argumentação lógica e não apresenta a literatura pesquisada.
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⇒ Questão nº. 08- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Quando se fala em valor semântico, não se leva em conta exclusivamente a
definição da palavra segundo o dicionário, pois a semântica refere-se ao estudo do significado, em
todos os sentidos do termo. A semântica opõe-se com frequência à sintaxe, caso em que a
primeira se ocupa do que algo significa, enquanto a segunda se debruça sobre as estruturas ou
padrões formais do modo como esse algo é expresso (por exemplo, escritos ou falados).
Dependendo da concepção de significado que se tenha, têm-se diferentes semânticas. Quanto à
questão e pauta podemos afirmar que o fato das palavras possuírem significados diferentes, mas
serem parecidas na grafia, na pronúncia e no sentindo em comum que existe entre elas e, fazendo
uma análise do sentido das palavras constantes do grupo da letra “c” podemos constatar que todas
se referem à vida. Na palavra videira está explicito o sentido de vida por se tratar de uma árvore
(arbusto) que dá fruto, portanto fica subentendido esse significado, uma vez que sem vida não daria
frutos.

⇒ Questão nº. 11- Conhecimentos Pedagógicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” de “B” para “A” a
resposta correta da referida questão.

⇒ Questão nº. 16- Conhecimentos Pedagógicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: No caso da afirmação em questão “ Interagir, de forma contingente, com o meio
físico e social.”, a expressão contingente significa eventual, duvidoso, incerto; que pode ou não

acontecer. Não cabendo a substituição por grupo de pessoas, conforme colocado pelo
requerente. A interdisciplinaridade favorecerá que as ações se traduzam na intenção educativa de
ampliar a capacidade do aluno de interagir, de forma crítica e ativa, com o meio físico e social e não
de forma eventual, duvidoso e incerta.
Dicionário Aurélio: Contingente: adj. Eventual, duvidoso, incerto; que pode ou não acontecer. / &151; S.m. Parte que cada um deve
fornecer ou receber; cota. / Com. Nos países de economia protecionista, quantidade máxima de mercadorias que podem ser importadas
ou exportadas no curso de determinado período. / Militar O conjunto de jovens chamados à prestação do serviço militar. / Grupamento de
tropa com uma tarefa a executar.
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⇒ Questão nº. 23- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A afirmação "Os saberes experienciais perpassam todos os outros saberes de forma
assistemática" é verdadeira, pois os saberes experienciais passam por todos os outros saberes
conteudistas de forma assistemática, pois cada professor utiliza a sua experiência para melhorar o
ensino-aprendizado de seus alunos, contribuindo para o desenvolvimento destes, sendo assim
muito importante o professor possuir experiência nos conteúdos que leciona.
Já na afirmativa "Pelo saber experiencial o professor consegue contribuir para o desenvolvimento
da criança, mas não tem definido um referencial teórico para justificar suas ações;", o que esta
errado portanto não é o valor da experiência, mas a parte "não tem definido um referencial teórico
para justificar suas ações", pois o professor pode ter experiência e ao mesmo tempo conhecer todo
o referencial teórico relacionado a sua disciplina. Portanto permanece inalterado o gabarito,
resposta correta letra “B”.

⇒ Questão nº. 24- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 25- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A questão foi elaborada utilizando Emília Ferreiro (1986), que cita a fase présilábica assim: "A criança ainda não estabelece relação entre fala e escrita. Nesse momento a
criança não representa nenhum tipo de correspondência entre grafias e sons. Usa desenhos,
garatujas e números para escrever, pois escrever é produzir traços."
Ávila et.al (2007), afirmam que na fase pré-silábica, a criança varia os caracteres à vontade. Às
vezes rabisca, desenha, utiliza números misturados com letras e rabiscos, entre outros. Citam
também que em Emília Ferreiro ,1985, p.197-199 lê-se: "Essa fase pré-silábica coincide com o
período primitivo do realismo nominal,em que,segundo Piaget, a escrita representa os objetos e
não seus nomes. Ex: A criança acredita que uma palavra é grande quando representa uma "coisa"
grande então a representa com maior número de garatujas”. Portanto o item I da questão em pauta
também está correto, permanecendo assim inalterado o gabarito.
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⇒ Questão nº. 30- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A argumentação levantada pela requerente não procede uma vez que a questão
trata-se de procedimentos que devem ser relevantes no início da alfabetização, ou seja devem ser
observados desde a aprendizagem das primeiras palavras ou textos produzidos pela criança. Saber
pegar no lápis e traçar letras, compondo sílabas e palavras, bem como dispor, ordenar e organizar
o próprio texto de acordo com as convenções gráficas apropriadas são capacidades que devem ser
desenvolvidas logo no início do processo de alfabetização. Essas capacidades poderão ser o foco
de atividades específicas, assumindo a dimensão de treinamento de habilidades ou de raciocínio
deliberado, voltado para a compreensão dos princípios que regem o sistema de escrita da língua
portuguesa.

CARGOS: MÉDICO AMBULATORIAL EM DERMATOLOGIA
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

007321

Dayane Filgueiras Casadio

Médico Ambulatorial em Dermatologia

000007

Fabiana Justen Lavinas Ribeiro

Médico Ambulatorial em Dermatologia

⇒ Questão nº. 02- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O autor retrata em seu poema que mediante os avanços tecnológicos e toda a
evolução do mundo atual e valoriza a pequenas coisas e os pequenos seres, seres que para muitos
são desimportantes pelo seu tamanho, como os insetos por exemplos. A crítica que está implícita
no trecho em questão é o poço valor que a sociedade atribui aos pequenos seres e às pequenas
coisas do cotidiano.

⇒ Questão nº. 14- Conhecimentos em Saúde Pública
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
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⇒ Questão nº. 22- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A questão é clara em seu enunciado, inserindo uma assertiva como uma alteração
laboratorial, que não pode ser caracterizado como um fator clínico. O eczema numular é relatado
como lesões na dermatite atópica em crianças, segundo Bolognia. Permanecendo inalterado o
gabarito.
⇒ Questão nº. 23- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: De acordo com Fitzpatrick, o poder de transformação maligna do ceratoacantoma
encontrado na literatura é de difícil avaliação, pois a lesão original pode ter sido erroneamente
diagnosticada como ceratoacantoma. Contudo, não há objeção teórica de que, às vezes, um
carcinoma desenvolve-se de ceratoacantoma essencialmente benigno. Permanecendo inalterado o
gabarito.
⇒ Questão nº. 24- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: De acordo com Fitzpatrick, acredita-se que hoje o o HHV-8 (Herpes vírus humano
8), seja o agente etiológico do sarcoma de kaposi, mesmo não se sabendo o exato mecanismo
envolvido na patogênese da doença. Permanecendo o gabarito
⇒ Questão nº. 26- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A questão também é clara, (segundo Fitzpatrick e Bolognia, Dermatology 2nd
Edition) o melanoma expansivo superficial representa 70% de todos os melanomas cutâneos,
possui longo crescimento radial e por isso apresenta um prognóstico mais favorável que os
melanomas nodulares. Permanecendo o gabarito.

CARGOS: TECNICO EM CONTABILIDADE
Nº. DE
INSCRIÇÃO
000011

NOME DO CANDIDATO

CARGO

Vagner Paulino Neves

Técnico em Contabilidade
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⇒ Questão nº. 21- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGOS: MERENDEIRA
Nº. DE
INSCRIÇÃO
005038

NOME DO CANDIDATO

CARGO

Zilma de Lima Madeira

Merendeira

⇒ Questão nº. 08- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Todas as palavras apresentam encontro consonantal com exceção da palavra
“pinheiro”. A palavra “alto” questionada pela candidata apresenta um encontro consonantal com
base na seguinte definição:
“ O encontro consonantal ocorre quando duas ou mais consoantes se encontram em uma palavra.
Ou melhor, é quando duas ou mais consoantes estão em sequência, sem uma vogal entre elas. Há
dois tipos de encontros consonantais:
São puros ou perfeitos quando ocorrem em uma mesma sílaba, Ex.: prato (pra-to),etc.
São disjuntos ou imperfeitos quando estão em sílabas diferentes, ou seja, quando na divisão de
sílabas ficam separados: alcançar (al-can-çar), alto (al-to) etc.

CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

009268

Luiz Carlos de Castilho

009408

Rosimar Cristina Maia

⇒ Questão nº. 30- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGO
Agente Com. de Saúde – USF Alberto
Torres – Subunidade Fazenda Velha
Agente Com. de Saúde - USF Gaby
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CARGOS: SECRETÁRIO ESCOLAR
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

002931

Caio dos Santos Giovanini

Secretário Escolar

⇒ Questão nº. 23- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGOS: PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Nº. DE INSCRIÇÃO
004915

NOME DO CANDIDATO

CARGO

Aline Carvalho da Silva

Professor de Ciências

⇒ Questão nº. 01- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
⇒ Questão nº. 08- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Quando se fala em valor semântico, não se leva em conta exclusivamente a
definição da palavra segundo o dicionário, pois a semântica refere-se ao estudo do significado, em
todos os sentidos do termo. A semântica opõe-se com frequência à sintaxe, caso em que a
primeira se ocupa do que algo significa, enquanto a segunda se debruça sobre as estruturas ou
padrões formais do modo como esse algo é expresso (por exemplo, escritos ou falados).
Dependendo da concepção de significado que se tenha, têm-se diferentes semânticas. Quanto à
questão e pauta podemos afirmar que o fato das palavras possuírem significados diferentes, mas
serem parecidas na grafia, na pronúncia e no sentindo em comum que existe entre elas e, fazendo
uma análise do sentido das palavras constantes do grupo da letra “c” podemos constatar que todas
se referem à vida. Na palavra videira está explicito o sentido de vida por se tratar de uma árvore

Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

(arbusto) que dá fruto, portanto fica subentendido esse significado, uma vez que sem vida não daria
frutos.

CARGOS: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

007872

Vanessa Neves Santinon

Professor Educação Infantil

005236

Simone do Amaral Rezende

Professor Educação Infantil

002415

Telma Ribeiro da Silva Lazarine

Professor Educação Infantil

⇒ Questão nº. 01- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 02- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A alegação levantada não está devidamente fundamentada, não contém
argumentação lógica e não apresenta a literatura pesquisada.

⇒ Questão nº. 11- Conhecimentos Pedagógicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Erro de digitação do gabarito do cargo de Professor de Ensino Fundamental 1º
Segmento. Permanecendo a resposta correta a alternativa “A”.

⇒ Questão nº. 16- Conhecimentos Pedagógicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: No caso da afirmação em questão “ Interagir, de forma contingente, com o meio
físico e social.”, a expressão contingente significa eventual, duvidoso, incerto; que pode ou não

acontecer. Não cabendo a substituição por grupo de pessoas, conforme colocado pelo
requerente. A interdisciplinaridade favorecerá que as ações se traduzam na intenção educativa de
ampliar a capacidade do aluno de interagir, de forma crítica e ativa, com o meio físico e social e não
de forma eventual, duvidoso e incerta.
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Dicionário Aurélio: Contingente: adj. Eventual, duvidoso, incerto; que pode ou não acontecer. / &151; S.m. Parte que
cada um deve fornecer ou receber; cota. / Com. Nos países de economia protecionista, quantidade máxima de
mercadorias que podem ser importadas ou exportadas no curso de determinado período. / Militar O conjunto de jovens
chamados à prestação do serviço militar. / Grupamento de tropa com uma tarefa a executar.

CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

004318

Izabela Maria Pena Faza

Assistente Social

⇒ Questão nº. 04- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGOS: SUPERVISOR ESCOLAR
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

002656

Supervisor Escolar

000210

Girlaine Vieira Weber
Jaqueline Tavares dos Santos
Noronha
Roseli Domingos Lima Cordeiro

003213

Fernanda Ferreira Nunes

Supervisor Escolar

000107

Supervisor Escolar
Supervisor Escolar

⇒ Questão nº. 30- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” de “E” para “A” a
resposta correta da referida questão.

CARGOS: PROFESSOR DE HISTÓRIA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

0007224

André de Carvalho Rodrigues

Professor de História
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001786

Leonardo Alexandre de Siqueira

Professor de História

⇒ Questão nº. 21- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Segundo André Aymard , Jeannine Auboyer e Pedro Paulo Abreu Funari, a
democracia ateniense era direta, todos os cidadãos podiam participar da assembléia do povo
(eclésia), que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos, em praça pública. È importante
ressaltar que o efetivo exercício da atividade política era limitado a um número de pessoas que não
correspondia à maioria da população, cerca de 10% da população da época (escravos,
estrangeiros, mulheres e crianças não eram considerados cidadãos). O que ocorre é um erro de
interpretação, a questão está clara. Como era a democracia ateniense? O termo poder do povo
está entre aspas justamente para destacar que poder do povo em grego é democracia, isto quer
dizer que todos que eram considerados cidadãos podiam participar de forma direta da assembléia
do povo (Eclésia).

A argumentação apresentada é sobre as funções da Eclésia e a pergunta é

como se chega a Eclésia, ou seja, como era formada Assembléia do povo na Grécia, e para esta
questão a história só tem uma resposta que é de forma direta. O candidato deixa claro que a
resposta é de forma direta no 1º parágrafo e prepara seu recurso adentrando nas funções da
Eclésia . A pergunta da referida questão não é quais eram as funções e como eram tomadas as
decisões na Eclésia e sim como era a democracia ateniense.

⇒ Questão nº. 23- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: As opções “a” e “b” não estão corretas, conforme afirmado pelo requerente, pois a
questão está relacionada a transformação da mão obra servil em mão-de-obra livre, se ele tivesse
prestado atenção no enunciado da questão ele iria perceber que isto está claro na questão...” A
partir do século XI, começou a se verificar na Europa medieval um importante renascimento das
trocas comerciais, bem como da vida urbana. Esse processo transformou a vida do camponês
medieval em” (preste atenção na pergunta) camponês medieval é a mesma coisa que servo, como
pode haver transformação de servos para servos?.
A questão está relacionada à Baixa Idade Média período em que se inicia a “ressurreição das
cidades” e o “renascimento comercial”, Segundo Jacques Heers, o século XI, paralelamente às
grandes mudanças que ocorreram na agricultura surge um novo grupo social vinculado às
atividades comerciais e urbanas, os trabalhadores livres, ainda segundo Jacques Heers, a pouca
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disponibilidade de terras para o cultivo

fez com que milhares de trabalhadores rurais

abandonassem os campos e aldeias em busca de novas atividades comerciais e urbanas.

CARGOS: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

008782

Priscila Andrade Rosa Pires

Técnico em Radiologia

007622

Alysson Matheus de Mattos Verri

Técnico em Radiologia

⇒ Questão nº. 28- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGOS: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

007474

Adriano Ricardo Cruz Serrão

Tecnólogo em Radiologia

⇒ Questão nº. 04- Língua Portuguesa
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGOS: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

001680

Valdecir de Azevedo

Técnico em Informática

⇒ Questão nº. 13- Matemática
Resultado da Análise: INDEFERIDO
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Justificativa: O candidato relata em seu questionamento que 3/8 (três oitavos) de pista dupla “já
estão asfaltadas”, entretanto a questão afirma de maneira categórica que somente 2/5 (dois
quintos) da parte de pista única já receberam asfalto, entende-se, portanto que a parte em pista
dupla ainda não recebeu asfalto, isso posto faltam ASFALTAR 6/8 (seis oitavos).

CARGOS: MÉDICO AMBULATORIAL EM OTORRINOLARINGOLOGIA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

000384

Bruno Oliveira David

Médico Amb. em Otorrinolaringologia

⇒ Questão nº. 14- Conhecimentos em Saúde Pública
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 18- Conhecimentos em Saúde Pública
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A questão é clara e objetiva em suas afirmativas, todas as afirmativas fazem

referências aos processos de atuação das equipes de atenção básica à saúde (Starfield
apud Mendonça et al, 2002), exceto a alternativa C, pois as unidades básicas de saúde
apresentam um território de atuação para desenvolvimento de seus trabalhos.

CARGOS: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

009152

Silbene Gaby Chidee Akl
Thereza Cristina da Silva
Teixeira
Josemar de Paula de Lima
Rodrigues
Elaine Vieira de Lima Bulhões
Cláudia Regina Lopes Pinto
Castellani

Professor de Língua Portuguesa

008675
002300
000583
002156

Professor de Língua Portuguesa
Professor de Língua Portuguesa
Professor de Língua Portuguesa
Professor de Língua Portuguesa
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⇒ Questão nº. 08- Conhecimentos Pedagógicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Na argumentação da requerente é infundada pois o art. 6º da Lei 9394/96 é claro
quanto do dever dos pais ou responsáveis em efetuar a matrícula, vejamos:
O Art. 6º da LDB foi modificado pela Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, diminuindo de sete para
seis anos a idade da criança para ingresso no Ensino Fundamental por meio do dever dos pais ou
responsáveis de efetuarem as respectivas matrículas.
Essa modificação aumenta a importância desse art. 6º, na medida em que complementa o art. 5º da
LDB. Ao afirmar que constitui “dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos
seis anos de idade, no ensino fundamental”, esse artigo deixa claro que, se o Poder Público tem o dever de
garantir vagas em número suficiente para todas as crianças, jovens e adultos no ensino fundamental
obrigatório, também é dever dos pais e/ou responsáveis “efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis
anos de idade, no ensino fundamental”.

⇒ Questão nº. 11- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Referente termo “ animais” - O texto literário diferencia-se dos demais a partir do
momento em que a linguagem faz uso de recursos expressivo e está, de certa forma, interligado
ao aspecto criador da linguagem. Assim, “analisando uma obra literária, temos de considerá-la uma
criação individual concomitantemente a uma criação lingüística.1
Desta forma, à estilística não interessa a palavra em si, separada de um contexto; tudo passa a
enformar-se, a desenvolver-se cursivamente, politematizando-se na capacidade criadora das
relações entre as palavras.
Na obra em estudo, mais precisamente no fragmento em que Fabiano os compara a “cachorros
inúteis”, procura nada mais que destacar o carinho e amor humildes que englobam família e
animais domésticos em unidade afetiva.
Se por um lado vê-se uma família que se degrada chegando à condição de animal, por outro, notase um animal que parece humanizar-se. Baleia, muitas vezes, solidariza-se com os retirantes, como
no momento em que matou o preá e não comeu sozinha, entregou-o a Fabiano.
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Baleia, em Vidas Secas, parece possuir “alma”, por isso pode ser considerada uma personagem
que transcende os limites de um simples cão. Ela assume a função de um ser que pensa e que
possui a esperteza de homem. Não há como limitar a compreensão do termo a simples figura de
linguagem, “ dado ao complexo de relações psicológicas que as palavras mantém entre si com
suas funções de sentidos.
O termo “inúteis” não foi abordado na questão, mas há de se observar que o mesmo não possui
caráter depreciativo, mas refere-se tão somente ao ato de envelhecer e tornar-se parte da família.
Na análise do fragmento, mais precisamente no termo “animais”, o que importa é
transpersonalização

a “

substancial que uma frase tem de revelar, a confluência de atributos

humanos a maturação secreta do homem, sua lenta realização no curso irreversível dos
acontecimentos ou na problemática do tempo, suas realidades abissais – enfim, tudo que provoca
o artista expressivamente e o enriquece de categorias dinâmicas, pois que os signos verbais , de
que as frases se plenificam, abarcam a significação inteira de um ser, e fazem das palavras não
apenas vocábulos escritos ou sonorizados, mas vocábulos integrados naquela luta constante do
espírito para , transposto a expressão, não trair a verdade que nos define, e enuncia uma
conclusão sobre nós mesmos.
⇒ Questão nº. 12- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: De acordo com Bechara, ” não se há de considerar elipse a omissão do sujeito
léxico, por estar indicado na desinência verbal o sujeito gramatical”, porém, se considerado o
contexto, ou seja, a partir da leitura e interpretação do texto, há de se refletir na possibilidade da
ocorrência de uma elipse por omissão de uma expressão recuperável pelo contexto, evitando,
desta forma, a repetição de termos. Segundo a dinâmica do pensamento e da linguagem, à
estilística não interessa a palavra em si, separada de um contexto. (...) a frase é um complexo de
relações que as palavras mantém entre si com as suas onímodas funções de sentido. Embora a
questão contemple à gramática, os recursos estilísticos estão voltados para a literatura, desta
forma, num texto, ”a par de os planos fonológico, morfo-sermântico e sintático formarem estados
de língua, os fatos ou planos de significação se relacionam, ou seja, todos os elementos formam
uma estrutura . Desta forma o fonético, o léxico e o sintático se intercambiam com o acontecimento
que se essencializa, quer seja palavra , frase ou oração. Uma vez que a coerência de um texto
depende da continuidade de sentidos entre os elementos descritos e inscritos no texto, há de se
observar que o pronome oculto refere-se a Sinhá Vitória e Fabiano. Que a desinência verbal existe

Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

e está relacionada a um sujeito anteriormente indicado no período. Dentro do contexto, não há
como ignorar a elipse como recurso estilístico.

⇒ Questão nº. 15- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: É importante esclarecer que Breton “ não é a única expressão do surrealismo, mas
é, em sua obra, que o movimento adquire maior clareza.” O surrealismo é vida e, como tal, não
esquece o caminho da felicidade, cortejando o amor, o sonho, e as exaltações do desejo. Foi
justamente levado por essa orientação que Breton rompeu com o dadaísmo que, a seu ver, não se
ajustava a coisa alguma, a não ser a uma revolta individual. Neste sentido pretendia suceder o
negativismo com que Tzara tentava demolir todos os fundamentos culturais existentes. Há de se
observar que para os surrealistas “a imaginação é simplesmente isto que é, desconhecida e tende
a ser real." Tende a lançar um fio condutor entre os mundos dissociados da vigília e do sono, da
realidade exterior e interior, diferentemente da proposta dadaísta que,

a partir do clima de

instabilidade provocado pela guerra fez do deboche, da agressividade e ilogismo elementos
capazes de criticar o cultivo da arte.
Desta forma, Sobre a característica incorreta das principais vanguardas na questão em estudo, “
non sense” como critica a sociedade não foi utilizado pelos surrealistas, mas sim pelos dadaístas,
( Zurique). Estes que, influenciados

pelo desequilíbrio de uma época procuravam uma nova

fórmula de vida que negasse o racionalismo e convenções morais e sociais do ser humano. Este
que propôs a destruição dos valores burgueses e fez do “Non sense” uma forma de crítica à
sociedade. Uma resposta a decadente civilização cercada pelo conflito . A postura dadaísta era de
irreverência, deboche, ilogismo . Desta forma, “ Non sense e antiarte” são características do
movimento dadaísta.

⇒ Questão nº. 22- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A argumentação levantada não está devidamente fundamentada, não apresenta
lógica na formulação do questionamento e não oferece a literatura pesquisada.

⇒ Questão nº. 26 Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
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Justificativa: A autoridade oficial para dizer quais vocábulos pertencem ao vernáculo ou não é o
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, uma espécie de dicionário que lista as palavras
reconhecidas oficialmente como pertencentes à língua portuguesa, bem como lhes fornece a grafia
oficial, mas normalmente não lhe dá o significado. Trata-se de um órgão da ABL – Academia
Brasileira de Letras – que rege a grafia correta das palavras. Vários vocábulos da língua vigente
são mantidos em dicionários por uma questão de pronúncia, regionalismos, entre outros fatores.
Mas a gramática normativa que rege a escrita dos vocábulos aponta a grafia de acordo com a
NORMA CULTA DA LÍNGUA. E a grafia da palavra muçarela, segundo a norma culta, não admite
outras formas. Para fins de conferência, procure o site oficial da ABL: www.academia.org.br/abl.
Quanto a palavra “espectador”

e “expectador” elas estão grafadas corretamente em todas as

alternativas, portanto não há que se questionar, uma vez que há na sequência outras palavras
grafadas erradamente, com exceção da alternativa “A” que é a resposta correta.

⇒ Questão nº. 27- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A argumentação levantada não está devidamente fundamentada, não condiz com a
questão em pauta não apresenta lógica na formulação do questionamento e não oferece a literatura
pesquisada.

⇒ Questão nº. 24 Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A questão é clara quando pede que a palavra procrastinação seja substituída, sem
perda do sentido original, portanto estamos substituindo a palavra procrastinação e não
“adiamento” como argumentado pelo requerente.

⇒ Questão nº. 28- Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

CARGO: NUTRICIONAISTA
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Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

001126

Suzana Patrícia de Sá Silva

Nutricionista

007734

Monique Silva Nunes da Costa

Nutricionista

001169

Patrícia de Sousa Silva

Nutricionista

003363

Alexander da Silva Antônio

Nutricionista

000641

Mariana Fontes Alves

Nutricionista

007808

Elaine Blaso Banal da Silva

Nutricionista

⇒ Questão nº. 04 - Português
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 18 – Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Considere 80 Kg de carne a um custo de R$ 10,00 o Kg, o total da despesa seria R$
800,00. Considere 5% de perda sobre 80 Kg de carne que obtemos a quantidade líquida de 76 Kg
de carne. Dividi-se o valor total da compra R$ 800,00 pela quantidade líquida 76 Kg de carne e
acha-se o menor custo final de R$ 10,526, ou seja R$ 10,53.

⇒ Questão nº. 24 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: Erro de digitação do gabarito. Fica, portanto, “ALTERADA” de “B” para “D” a
resposta correta da referida questão. Pois somente o termo “Execução das Ações” citadas na
letra “A” da questão não estabelece sentido completo ao enunciado, por não expressarem quais
ações específicas seriam incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), as
quais são elencadas nas alíneas de “a” a “d” do inciso I do artigo 6º da Lei nº 8.080/90.

⇒ Questão nº. 21 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

Justificativa: Afirma a candidata ora requerente que “o dicionário brasileiro da língua portuguesa
define MÉDIO como o que exprime o meio termo, e MODERADO o que está entre os limites,”
existindo, portanto duas opções corretas, seriam elas MÉDIO e MODERADO. Insta frisar que a
questão versa que “Sendo a obesidade, atualmente, um problema de saúde publica, a OMS (1997)
considera que a obesidade grau I tem um risco de co-morbidade:” (grifo nosso)
Co-morbidade ou co-morbidez é o estado patológico causado, agravado ou cujo tratamento é
dificultado pela presença do excesso de peso ou que apresente cura ou controle com a perda
ponderal.

Logo diante dos fatos e definições apresentadas, não podemos aqui dizer que MÉDIO é o mesmo
que MODERADO, uma vez que é necessário ao paciente de GRAU I para o devido tratamento
esteja entre os limites de peso e não no meio termo com quer se fazer entender a requerente. –
A questão versa sobre a publicação da OMS (1997), portanto a resposta será considerada com
base na publicação citada como referência.

CARGO: FISIOTERAPEUTA

Nº. DE
INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

004147

Fernanda da Silva Oliveira

Fisioterapeuta

002909

Jaqueline de Paula Mazilão

Fisioterapeuta

003752

Priscila Rodrigues Santos

Fisioterapeuta

002581

Diego de Araújo Queiroz

Fisioterapeuta

003104

Mara Cristina Pimenta dos Santos

Fisioterapeuta

002487

Kátia Corrêa Teixeira

Fisioterapeuta

001196

Juarez de Souza Pereira

Fisioterapeuta

000924

Tatiana Pereira Zaquieu

Fisioterapeuta

006951

Marilene Miranda de Souza Bordalo

Fisioterapeuta

⇒ Questão nº. 04 - Português
Resultado da Análise: DEFERIDO

Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

Justificativa: QUESTÃO ANULADA

⇒ Questão nº. 12 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A alegação levantada não está devidamente fundamentada, não contém
argumentação lógica e consistente, e não apresenta a literatura pesquisada, conforme afirmado
pelo próprio requerente.

⇒ Questão nº. 16 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: São princípios e diretrizes do SUS as elencadas nos incisos de I a XIII do artigo 7º da
Lei nº 8.080/90, a alternativa “e” Todas as afirmações estão incorretas, uma vez que esta não
estabelece nenhum princípio ou mesmo diretrizes, somente beneficiou os candidatos, logo que esta
jamais poderia ser considerada CORRETA.

⇒ Questão nº. 22 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
⇒ Questão nº. 24 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
⇒ Questão nº. 29 - Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Afirma o candidato recorrente que “um dos objetivos da reabilitação cardíaca

é aumentar a tolerância ao esforço, ou seja, melhorar o desempenho com menor
sobrecarga”, portanto a afirmação “Diminuir progressivamente o esforço para melhor avaliar a
resposta clínica” é falsa; o que justifica como correta a seqüência V, V, F, V, V da alternativa “B”.

Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

CARGO: RECEPCIONISTA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

006636

Marta de Mello Gonçalves

Recepcionista

000445

Daniele Aparecida de Pinho

Recepcionista

⇒ Questão nº. 26 – Noções de Informática
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A candidata recorrente afirma que “sabe-se que salvar/copiar de um local diferente
no mesmo computador, não garante a seguridade dos dados”. Na questão ora atacada verifica que
o objetivo é meramente identificar se o candidato conhece o que significa (BACKUP) - Cópia de
Segurança, e não se procedimento adotado garante ou não a seguridade dos dados. Considere
a resposta da letra “c” como a ÚNICA alternativa dentre todas as outras que apresenta afirmação
verdadeira em relação ao (BACKUP). Obsta ainda revelar que a resposta afirma que “não sendo
regra para esse procedimento (backup) a armazenagem dos dados copiados em outro
computador ou dispositivo de armazenagem”, ademais a candidata não se referiu a outra
alternativa como correta, simplesmente afirmou que o processo não garante seguridade dos
dados.
⇒ Questão nº. 27 – Noções de Informática
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A recorrente confunde os argumentos sobejados à interpretação do “verbo LIGAR”,
como simples e meramente o fato de apertar os “BOTÕES DE ENERGIA”, insta frisar que a
questão versa sobre que como todos os equipamentos e sistemas eletrônicos o computador
necessita de requisitos mínimos para sua inicialização e funcionamento. O que não significa
simplesmente LIGAR como que se faz entender a candidata.

⇒ Questão nº. 29 – Noções de Informática
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: A alegação levantada não está devidamente fundamentada, não contém
argumentação lógica e não apresenta a literatura pesquisada, estando em desconformidade com o
item 11.2 do Edital nº 001/2009.

Prefeitura Municipal de Areal
Estado do Rio de Janeiro

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA
Nº. DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

CARGO

000198

Hélio Batista Bilheri

Médico Radiologista

⇒ Questão nº. 21 – Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O exame de Ressonância Magnética é um exame de maior acurácia do que
tomografia computadorizada no diagnóstico de AVE isquêmico, devendo ser utilizada a
seqüência T2. Após 12 horas do início dos sintomas já demonstra alterações diagnósticas, diferente
da TC em que o infarto só aparece após 24 a 72 horas do evento isquêmico. Permanece inalterado
o gabarito.
⇒ Questão nº. 25 – Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: QUESTÃO ANULADA
⇒ Questão nº. 28 – Conhecimentos Específicos
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: De acordo com Bauab, Selma; Aguillar em Diagnóstico por imagem das mamas, o
exame de ultrassonografia mamária é o melhor método de confirmação da presença ou ausência
de nódulos em pacientes com achados palpatórios. Permanece inalterado o gabarito.
Areal – RJ, 17 de fevereiro de 2010.
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