PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA – MG
PROCESSO SELETIVO – 001/2016
RESPOSTA AO RECURSO
RECORRENTE: FLAVIANA MENDES DA SILVA
INSCRIÇÃO Nº. 409029
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO DO ESF
QUESTÃO: 02
MATÉRIA: ESPECÍFICA
REQUERIMENTO: A candidata requer a anulação da questão.
RESPOSTA: Consultado o profissional responsável pela elaboração da questão, o
mesmo assim se pronunciou.
“Resposta ao recurso impetrado pela candidata Flaviana Mendes da Silva ao cargo de
Auxiliar de Consultório do ESF.

2) De acordo com suas características, os dentes são divididos em quatro grupos:
I – Incisivos são os dois dentes mais anteriores situados nas arcadas. Apresentam a
função de seccionar os alimentos e são chamados de incisivos centrais e incisivos laterais
II – Os pré-molares apresentam-se como dois pares em cada arcada. Tem a função de
participar na trituração dos alimentos. São intermediários entre os caninos e os molares
III – Os molares são em número de dois pares em cada arcada. Os quatro dentes molares
se dividem em superiores e inferiores e são os principais trituradores dos alimentos
IV – Os caninos situam-se logo atrás dos incisivos. Rasgam e reduzem os alimentos. Tem
maior volume que os incisivos e são dois por arcada
Assinale a afirmativa CORRETA:
a) Apenas II e IV estão corretos
b) Apenas I e III estão corretos
c) Apenas I e IV estão corretos
d) Apenas II e III estão corretos
e) Apenas IV está correto
Analisando as afirmativas:
I – INCORRETA - Incisivos são os dois dentes mais anteriores situados nas arcadas.
Apresentam a função de seccionar os alimentos e são chamados de incisivos centrais e
incisivos laterais.
Na verdade são quatro dentes mais anteriores
II – CORRETA
III – INCORRETA - Os molares são em número de dois pares em cada arcada. Os quatro
dentes molares se dividem em superiores e inferiores e são os principais trituradores dos
alimentos
Na verdade são três pares em cada arcada. Os seis dentes molares se dividem em
superiores e inferiores...
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IV – CORRETA
Desta forma, a alternativa correta é a letra “a) Apenas II e IV são corretos”. O gabarito
deverá ser mantido e a questão não deverá ser anulada.”
CONCLUSÃO: O recurso é julgado IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão.

De Barbacena para Ressaquinha, 14 de junho de 2016.

Manoel José Rettore Cabral
Secretário Executivo da AMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA – MG
CONCURSO PÚBLICO – 001/2016
RESPOSTA AO RECURSO
RECORRENTE: JOANA DARC FRANCIELE DE LIMA
INSCRIÇÃO Nº. 409051
CARGO: ACS - ESF - MICROAREA 03
QUESTÃO: 01
MATÉRIA: ESPECÍFICA
REQUERIMENTO: A candidata requer a anulação da questão.
RESPOSTA: Consultado o profissional responsável pela elaboração da questão, o
mesmo assim se pronunciou.
“RECURSO IMPROCEDENTE, porque os questionamentos apresentados não possuem
respaldo técnico. Ainda, a questão buscou avaliar o conhecimento do candidato acerca da
conceituação do termo”
CONCLUSÃO: O recurso é julgado IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão.

De Barbacena para Ressaquinha, 14 de junho de 2016.

Manoel José Rettore Cabral
Secretário Executivo da AMMA
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RESPOSTA AO RECURSO
RECORRENTE: JOANA DARC FRANCIELE DE LIMA
INSCRIÇÃO Nº. 409051
CARGO: ACS - ESF - MICROAREA 03
QUESTÃO: 16
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA
REQUERIMENTO: A candidata requer a anulação da questão.
RESPOSTA: Consultado o profissional responsável pela elaboração da questão, o
mesmo assim se pronunciou.
“A afirmação de que “Não é tão relevante nenhuma ação para tentar manter os alunos
que saem da escola interessados em leitura” (alternativa D) encontra-se no 6º parágrafo
do texto, que é a parte específica mencionada no comando da questão 16. Veja-se bem o
que dizem as palavras do autor: “o boom da literatura para este público [feminino] pode
ter ajudado no aumento do índice – mais do que uma ação para manter o aluno que sai
da escola interessado em leitura”. Em outras palavras, o autor afirma que o incentivo para
aumentar o índice de leitura para determinadas classes – como o público feminino – é
maior do que o incentivo para manter a leitura dos alunos que saem da escola. Portanto,
não existe um incentivo relevante neste último aspecto, e é justamente o que afirma a
alternativa D, razão pela qual se deve manter o gabarito oficial da prova (já que o
comando da questão solicita para escolher a afirmação que não se encontra no
parágrafo).”
CONCLUSÃO: O recurso é julgado IMPROCEDENTE, mantendo-se a questão.

De Barbacena para Ressaquinha, 14 de junho de 2016.

Manoel José Rettore Cabral
Secretário Executivo da AMMA
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RESPOSTA AO RECURSO
RECORRENTE: RENATA CHAVES BATISTA
INSCRIÇÃO Nº.400491
CARGO: PSICOLOGO - CRAS
QUESTÃO: 06
MATÉRIA: ESPECÍFICA
REQUERIMENTO: A candidata requer a anulação da questão.
RESPOSTA: Consultado o profissional responsável pela elaboração da questão, o
mesmo assim se pronunciou.
“Segundo Isaías Paím na sua obra Curso de Psicopatologia, pág, 169 vem abordar a
questão das paramnesias. Na questão a resposta correta seria a letra D, porém na letra E
houve um erro de digitação e a palavra correta seria criptomnesia e não criptomania, tal
equívoco comprometeu o entendimento da questão, sendo prudente sua anulação”
CONCLUSÃO: O recurso é julgado PROCEDENTE, anulando-se a questão nº. 06 da
prova de PSICOLOGO – CRAS, PSICOLOGO – CREAS e PSICOLOGO - NASF.

De Barbacena para Ressaquinha, 14 de junho de 2016.

Manoel José Rettore Cabral
Secretário Executivo da AMMA

