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A AOCP Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, torna público os pareceres dos recursos deferidos, de acordo 

com o subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 001/2015 da Prefeitura Municipal Do Jaboatão Dos Guararapes, interpostos contra 

as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º Conforme subitem 16.9 do Edital de Abertura nº 001/2015, se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou 

alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

 

4. SUB-GRUPO OCUPACIONAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista uma publicação atualizada do Ministério da Saúde no ano de 2013, disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

 

 

ANALISTA EM SAÚDE – ESPECIALIDADE CIRURGIÃO DENTISTA EXCLUSIVO ESF 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a possibilidade de duas alternativas corretas, por se tratar de um tema controverso. Portanto 

recurso deferido. 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 30 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a possibilidade de dupla interpretação, pois não foi especificado no enunciado a que dentes 

estava sendo feita a referência e, se fôssemos considerar os incisivos, a anestesia infiltrativa poderia ser suficiente. Portanto 

recurso deferido. 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a falta da informação “250mg/5 ml ou 500mg/5 ml” no enunciado da questão. Portanto 

recurso deferido. 

 

ANALISTA EM SAÚDE – ESPECIALIDADE ASSISTENTE SOCIAL EXCLUSIVO ESF 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista erro de digitação no enunciado da questão, pois o correto seria século XVIII, no entanto foi 

digitado século XVII.  Portanto recurso deferido. 

 

ANALISTA EM SAÚDE – ESPECIALIDADE FISIOTERAPEUTA EXCLUSIVO ESF 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois as camadas membranosas da meninge são: 

pia-máter, aracnoide e dura-máter, NÃO pia-máter, aracnoide-máter e dura-máter, como consta na alternativa considerada correta 

(letra “E”). Portanto recurso deferido. 

 

ANALISTA EM SAÚDE – ESPECIALIDADE FONOAUDIÓLOGO EXCLUSIVO ESF 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a possibilidade de dupla interpretação, uma vez que na alternativa “C”, a despeito do que 
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preconiza a Vigilância Sanitária (VISA)*, a palavra inspeção, em interpretação mais simplista, também pode significar o olhar, a 

verificação,  o exame, a observação e a avaliação que o próprio fonoaudióligo poderia executar em seu ambiente de 

trabalho para atender o cuidado básico com a preservação da sua saúde e também de seus pacientes/clientes.  Ademais, 

no tocante às Normas de Biossegurança, propostas pelo CRFa (2007), a prática fonoaudiológica defronta-se com várias 

possibilidades de atuação relacionadas ao ambiente de trabalho, e também com diferentes materiais e procedimentos. Define 

um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos à saúde do profissional, de seus 

clientes e do meio ambiente. Assim, torna-se necessário que cada profissional tenha mais responsabilidade com a segurança da 

sua saúde e de seus pacientes, seguindo as recomendações básicas de imunização individual, higienização das mãos, uso de 

equipamentos de proteção individual, manejo adequado de resíduos e o processamento de artigos e superfície na rotina clínica. 

Portanto recurso deferido. 

 

ANALISTA EM SAÚDE – ESPECIALIDADE PSICÓLOGO EXCLUSIVO ESF 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE:  Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a possibilidade de dupla interpretação, pois na alternativa “C”, considerada correta, a palavra 

encaminhamento deu margem à interpretação de que o papel da Atenção Básica seria somente o encaminhamento para outros 

níveis de atenção. Desta forma, a resposta seria mais adequada se contemplasse os atendimentos realizados pela Atenção Básica 

(uma vez que a AB é o contato preferencial do usuário com o Sistema de Saúde, contemplando a maioria dos atendimentos, 

quando relacionado aos demais níveis), mostrando que somente quando necessário, a atenção primária encaminharia o usuário a 

outros níveis de atenção. Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 04 de Maio de 2015. 

AOCP 

http://www.aocp.com.br/

