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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TIMÓTEO 

 

EDITAL 001/2019  
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
 
QUESTÃO: 03 
CANDIDATO: Fabio Lopes Correia  
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Uma oração também é uma frase, desde que o enunciado linguístico tenha sentido 
completo. Não é necessário um verbo para a formação de uma frase.  
 
(Vide capítulo 7, p. 133, de CUNHA, Celso e Lindley Cintra, L. F. Nova gramática do português 
contemporâneo. 7ª ed. reimp. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017.). 
 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO: Fabio Lopes Correia  
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o manual O trabalho do agente comunitário de saúde, do Ministério da 
Saúde (2009, p.39, grifo nosso): “A etapa inicial de seu trabalho é o cadastramento das famílias de sua 
microárea – o seu território de atuação – com, no máximo, 750 pessoas. Para realizar o cadastramento, é 
necessário o preenchimento de fichas específicas”. Portanto, a resposta da questão está correta. 
 
Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho 
do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 84 p.: il. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde).  
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf. 

 

 
CARGO: AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 

 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO: Samuel Gonçalves Dias 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Para a elaboração da questão, utilizou-se como base o livro Indicadores básicos para a 
saúde no Brasil: conceitos e aplicações / Rede Interagencial de Informação para a Saúde - Ripsa. – 2. 
ed. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008., disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf. Esse material apresenta, a partir da página 
107, as especificidades de diversos indicadores de mortalidades. 
 
O indicador abordado na questão, conforme explicitado no enunciado, foi Taxa de mortalidade específica 
por causas externas, descrito nas páginas 132 e 133 da bibliografia mencionada. Portanto, o enunciado da 
questão especificava e deixava claro qual indicador de mortalidade estava sendo abordado, e não havia 
necessidade de especificá-lo novamente na alternativa C. 
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Conforme pode ser verificado na página 132 do material que serviu de base para a elaboração da questão 
(vide link disponibilizado acima), a única alternativa incorreta, e logo gabarito da questão, era a alternativa 
D, pois as “imprecisões na declaração de intencionalidade da ocorrência (homicídio, suicídio ou acidente) 
condicionam o aumento da proporção de causas externas de intenção não determinada”, e a alternativa 
afirmou, equivocadamente, que condicionam a diminuição.  
 
Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, 
o recurso está indeferido. 
 
 
 

CARGO: ENTREVISTADOR SOCIAL 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATOS: Fabricio Cardoso dos Santos, Jones Duarte, Lais Reggiani Drumond Assis, Leticia Gabriela 
Mayrink Silva. 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão deveria apresentar, ao final do enunciado, a palavra EXCETO. 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO: Gabriela de Barros Costa 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O artigo 8º da Portaria MDS nº 177/2011 é bastante específico em relação às condições 
para o cadastramento das crianças e dos adolescentes em situação de abrigamento por mais de doze 
meses: deve ser emitido parecer do Conselho Tutelar atestando que existem condições para a reintegração 
da criança ou do adolescente à família. Portanto, não basta que haja condições, como afirma a alternativa 
D: é preciso que essas condições sejam atestadas, por meio de parecer, pelo Conselho Tutelar.  
  
Portanto, a partir do momento em que a alternativa D não especifica o tipo de condicionamento para 
liberação do cadastramento (emissão de parecer do Conselho Tutelar atestando as condições), ela deixa de 
estar de acordo com o disposto na legislação referida. 
 
 

 

CARGO: VISITADOR SOCIAL 
 
QUESTÃO: 07 
CANDIDATO: Daniel Pereira Dias  
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Para a elaboração da questão, utilizou-se como base o livro Indicadores básicos para a 
saúde no Brasil: conceitos e aplicações / Rede Interagencial de Informação para a Saúde - Ripsa. – 2. 
ed. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008., disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf. Esse material apresenta, a partir da página 
107, as especificidades de diversos indicadores de mortalidades. 
 
O indicador abordado na questão, conforme explicitado no enunciado, foi Taxa de mortalidade específica 
por causas externas, descrito nas páginas 132 e 133 da bibliografia mencionada. Portanto, o enunciado da 
questão especificava e deixava claro qual indicador de mortalidade estava sendo abordado, e não havia 
necessidade de especificá-lo novamente na alternativa C. 
 
Conforme pode ser verificado na página 132 do material que serviu de base para a elaboração da questão 
(vide link disponibilizado acima), a única alternativa incorreta, e logo gabarito da questão, era a alternativa 
D, pois as “imprecisões na declaração de intencionalidade da ocorrência (homicídio, suicídio ou acidente) 
condicionam o aumento da proporção de causas externas de intenção não determinada”, e a alternativa 
afirmou, equivocadamente, que condicionam a diminuição.  
 
Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente, 
o recurso está indeferido. 
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QUESTÃO: 14 
CANDIDATO: Daniel Pereira Dias 
RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Assim como o artigo 15 da Portaria nº 251/2012, e inclusive com as mesmas palavras, o 
enunciado da questão deixa claro que as alternativas se referem à gestão de condicionalidades do 
Programa Bolsa Família. Portanto, o termo “famílias beneficiárias” não está sendo usado como ratificação, 
mas em referência aos usuários do programa especificado no enunciado. A própria Portaria em questão, 
nos incisos do artigo 15, refere-se mais de uma vez às famílias ou às condicionalidades, por exemplo, sem 
especificá-las novamente, justamente por essa especificação já ter sido feita no art.15. 
 
QUESTÃO: 15 
CANDIDATO: Amanda Coelho Duarte 
RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão deveria apresentar, ao final do enunciado, a palavra EXCETO. 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO: Daniel Pereira Dias 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Apenas a alternativa A apresenta informação em desacordo com a legislação citada, e as 
partes suprimidas não geram incoerências e não prejudicam o contexto geral. 
 
 

 

CARGO: INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 
Questão: 09 
Questão anulada 
JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão devido ao conteúdo “Função” não constar no programa de provas do 
edital. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO: Angelina Rodrigues de Oliveira, Helio de Oliveira Martins 
RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. No enunciado, houve um erro de digitação. O enunciado correto seria: 
“Cento e vinte e nove corresponde a quantos por cento de cento e setenta e dois?”. Portanto, fica anulada a 
questão. 
 

 
 
 

 

CARGO: EDUCADOR INFANTIL 
 
QUESTÃO: 04 
CANDIDATO: Dienis Evangelista 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase “— Agradeço. Mas estou de regime.” (36º§), não há relação de ideia de 
explicação, uma vez que o conectivo “mas” exprime sentido de oposição. 
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QUESTÃO: 09 
CANDIDATO: Eliane Aparecida Consolação 
RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão devido ao conteúdo “Função” não constar no programa de provas 
do edital. 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO: Andrea Marinho da Silva, Eliane Aparecida Consolação, Elizabete Sousa Gonçalves, 
Jacqueline Soares Vaz Gomes, Rosiane Fernandes Barros Pereira, Yriete da Consolação  
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. No enunciado, houve um erro de digitação. O enunciado correto seria: 
“Cento e vinte e nove corresponde a quantos por cento de cento e setenta e dois?”. Portanto, fica anulada a 
questão. 
 

 
 
 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO: Fabiana Lacerda 
RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de C para B. 
A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Portanto, o gabarito deverá ser alterado de C 
para B. 
 
 

 
CARGO: PROFESSOR II CANTO/CORAL 

 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO: Jorge Augusto Silva Santos 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Apesar de o Bolsa Família ser um programa de transferência direta de renda, direcionado 
às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a 
situação de vulnerabilidade e pobreza, ele não pode ser considerado uma fonte de renda, pois esse não é o 
objetivo do programa. 
 
O enunciado perguntava quais eram os objetivos do programa, e os objetivos listados nas alternativas da 
questão podem ser identificados no livro Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania / 
organizadores: Tereza Campello, Marcelo Côrtes Neri. – Brasília: Ipea, 2013., organizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada e disponível em: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Livros/Bolsa10anos.pdf, e também no site da 
Caixa Econômica Federal: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/paginas/default.aspx. 

 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: 13 
CANDIDATOS: Bruna Alves Magalhães, Luiza Lage Rodrigues 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As candidatas interpuseram recursos sob a alegação de que a alternativa A não pode ser 
considerada correta, por não ter apresentado texto completo de lei. Entretanto, essa argumentação não se 
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sustenta, tendo em vista que a questão foi baseada, em sua elaboração, na Portaria Nacional de Atenção 
Básica e também no capítulo Atenção Primária à Saúde, do livro Políticas e sistema de saúde no Brasil 
(GIOVANELLA et al, 2008), sendo o trecho da alternativa A retirada do livro e estando correto em suas 
afirmações. Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado 
corretamente, o recurso está indeferido.  
 
Referência: GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L.VC; NORONHA, J.C.; CARVALHO, A.I. (Org.). 
Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. 
 
QUESTÃO: 17 
CANDIDATO: Aline Vieira Pessoa 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão pede que as alternativas sejam analisadas e consideradas verdadeiras ou falsas 
com base nos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo. De acordo com o 
Código de Ética, os princípios fundamentais são: 
 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando, crítica e historicamente, a realidade 
política, econômica, social e cultural. 

IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de 
prática. 

V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, 
ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando 
situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 

VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas 
relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância 
com os demais princípios deste Código. 

 
Dessa forma, na questão, as únicas opções corretas são a primeira e a terceira, que se referem aos itens III 
e VI dos princípios fundamentais. A segunda, a quarta e a quinta opções estão incorretas, sendo a 
sequência correta: V, F, V, F, F, ou seja, a alternativa A, conforme o gabarito divulgado. 
 
Fonte: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf. 
 
QUESTÃO: 20 
CANDIDATO: Pamela Candida Santos 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo Mazer, Macedo e Juruena Batista (2017), um transtorno da personalidade (TP) 
pode ser caracterizado como “padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia 
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e inflexível, começa na adolescência ou 
início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo”. É comum que pessoas 
com TP tenham um repertório limitado de emoções, atitudes e comportamentos para lidar com os 
problemas e estresse da vida cotidiana, apresentando respostas desadaptativas que levam ao sofrimento 
e/ou prejuízos a si ou aos outros. 
 
Já a alternativa A afirma que: Um Transtorno da Personalidade pode ser caracterizado como “padrão 
persistente de experiência interna e externa e comportamento que se desvia acentuadamente das 
expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e inflexível, começa na infância ou no início da fase adulta, 
não é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo”. Portanto, a alternativa A está incorreta, e 
a única alternativa correta para a questão é a C. 
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QUESTÃO: 20 
CANDIDATO: Luiza Lage Rodrigues 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo Mazer, Macedo e Juruena Batista (2017), “Entende-se que as experiências 
traumáticas da infância estão, consistentemente, associadas ao desenvolvimento de transtornos mentais na 
vida adulta, e podem ser incluídas como influências do ambiente na saúde mental do indivíduo”.  
 
Já a alternativa B afirma que: “Entende-se que as experiências traumáticas da infância estão, 
consistentemente, associadas ao desenvolvimento de transtornos mentais na vida adulta e podem ser 
incluídas como influências da sociedade na saúde mental do indivíduo”. 
 
Sociedade significa “agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua”, e 
ambiente significa “que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive”; portanto 
são conceitos diferentes, o que torna a alternativa B incorreta. A única alterativa correta para essa questão 
é a C. 
 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO: Luiza Lage Rodrigues 
RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo Dalgalarrondo (2008), “no transtorno da personalidade, há uma marcante 
desarmonia Portanto, se de modo geral os transtornos da personalidade produzem consequências muito 
penosas para o indivíduo, familiares e pessoas próximas, como afirma Dalgalarrondo, é logicamente correto 
afirmar que “Os Transtornos da Personalidade produzem consequências muito penosas para o indivíduo, 
familiares e pessoas próximas”, conforme a afirmativa II. 
 
Errado seria, por exemplo, afirmar que eles “não produzem”, ou então que eles “sempre produzem” 
(situação em que a afirmativa deixaria a entender obrigatoriedade). Da forma como ela foi apresentada na 
questão, não há nenhum elemento que fundamente a inferência feita pela candidata. 
 
Assim, a questão apresenta uma afirmativa verdadeira e com sentido completo, fundamentada no texto de 
Dalgalarrondo, e não uma citação incompleta do autor que se reflete tanto no plano intrapsíquico como no 
das relações interpessoais. Os transtornos da personalidade, embora de modo geral produzam 
consequências muito penosas para o indivíduo, familiares e pessoas próximas, não são facilmente 
modificáveis por meio das experiências da vida; tendem, antes, a permanecer estáveis ao longo de toda a 
vida”. 
 
Logo, ambas as afirmativas estão corretas, e a primeira é uma justificativa para a segunda, uma vez que 
que as desarmonias que se refletem tanto no plano intrapsíquico como no das relações interpessoais 
produzem consequências muito penosas para o indivíduo, familiares e pessoas próximas. Dessa forma, a 
alternativa D está correta. 
 
QUESTÃO: 23 

CANDIDATO: Luiza Lage Rodrigues 
RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A alternativa A está incorreta, uma vez que o correto, segundo Bock, 
Furtado e Teixeira (2008), seria:  Hereditariedade; Crescimento Orgânico; Maturação Neurofisiológica e 
Meio. Dessa forma, não existe alternativa correta para essa questão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019. 


