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NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 
 
QUESTÃO: 09 
CANDIDATO(S): Karen Aparecida da Fonseca 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A página de Administração Pública do Governo Federal publicado: 03/10/2014 18h13, última 
modificação: 22/12/2017 21h28, coloca: 
“Em relação ao Distrito Federal, acumulam-se as competências estaduais e municipais, aplicando o mínimo de 12% de 
sua receita, além dos repasses feitos pela União.” 
A interpretação deve ser feita a partir do momento em que a questão coloca que ao Distrito Federal, acumulam-se as 
competências estaduais e municipais, e não apenas municipais e do DF, quando nos referimos a Estado também o 
mínimo a aplicar é 12%, como coloca o Art. 6º. Se a questão citasse apenas ao município e DF seria correto afirmar 
que é 15% apenas. 
 
 
 
 

NIVEL MÉDIO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

QUESTÃO: 01 
CANDIDATO(S): Camila Sanches Esteves Dias 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Ao utilizar a palavra “infere-se” significa que se conclui, pela leitura do texto, que a esposa do narrador 
falecera antes da esposa do amigo. Observe os seguintes trechos do texto: “Houve um tempo em que éramos dois 
casais e raro era o fim de semana em que não nos encontrávamos para um churrasco em nossa casa ou na deles, um 
cinema ou um teatro. Depois as coisas mudaram e eu fiquei só. Agora, vê-los todos os dias já se tornou habitual.” 
Portanto, não há razão plausível para a anulação da referida questão. 
 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Camila Sanches Esteves Dias 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Na frase “O fogo, meus amigos, destruiu toda a plantação” a vírgula se justifica pelo emprego do 
vocativo, uma vez que ele pode ser deslocado da oração, iniciando-a ou no final. Meus amigos, o fogo destruiu toda a 
plantação” ou O fogo destruiu toda a plantação”. O vocativo (do latim vocare = chamar) é o termo usado para chamar 
ou interpelar a pessoa, o animal ou a coisa personificada a que nos dirigimos. 
Atente-se que “meus amigos” não é uma oração, pois não há verbo e por esse motivo, não pode ser a alternativa B, 
intercalar oração. 
Pela justificativa apresentada, permanece o gabarito oficial, letra D. 
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NIVEL SUPERIOR 
 

Cargos: Assistente Social da Saúde, Assistente Social CRAS, Assistente 
Social CREAS, Dentista PSF, Enfermeiro PSF, Médico PSF, Psicólogo CRAS 
e Psicólogo CREAS 
Questão 08: Questão anulada. Houve erro no enunciado da questão.  

 
CARGO: DENTISTA PSF 

 
QUESTÃO: 18 
CANDIDATO(S): Isabella Alves de Andrade Ferreira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a bibliografia consultada para a elaboração da questão segue citação direta. 
“Alveolites, são quadros de inflamação agudas nos alvéolos dos dentes extraidos. Existem muitas condutas para o 
tratamento da alveolite. Os autores preconizam a utilização de medicação intra-alveolar (sulfa com eugenol), que 
deverá ser trocada até a melhora do quadro. O paciente deverá ser orientado a manter um controle rigoroso da 
higienização na região e utilizar medicamentos analgésicos sistêmicos se necessário. Alguns cirurgiões acham melhor 
prescrever antibióticos, o que para nós deverá ser avaliado caso a caso. Como medicação intra-alvéolo, temos utilizado 
um comprimido de sulfa macerado misturado com eugenol, o que dá um alívio imediato da sintomatologia dolorosa.” 
Fonte: Tratado de Cirurgia Buco Maxilo Facial. Ronaldo de Freitas. Ed Santos, 2006. Capitulo: 09 pag.: 148 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO PSF 
 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Amanda Franco de Souza 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa A da questão em debate coloca que a vacina HPV é oferecida apenas para meninas de 9 
a 13 anos de idade. E o calendário do ministério da saúde oferece para: 

• Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos; 

• Pessoas que vivem HIV; 

• Pessoas transplantadas na faixa etária de 9 a 26 anos; 
Portanto a faixa etária correta é meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E não meninas de 9 a 13 anos 
apenas. 
 

 
 
 

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2019. 


