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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO/MG 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM 

REPOUSO – MG 

Todos os recursos recebidos foram analisados pela comissão e seus pareceres estão contidos neste documento, que está de acordo 

com os itens dispostos no Edital, tais como: 

8.2 Caberá recurso contra o ato da Comissão Especial de Avaliação praticado em relação ao presente Edital. Admitir-se-á um único recurso 

por item, para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos. 

8.3 Se por força de decisão favorável a impugnações houver modificações do resultado, será realizado uma revista à ordem de classificação 

dos aprovados, não admitindo recurso dessa modificação decorrente das impugnações. 

8.4 Se do exame do recurso resultarem anulações de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 

presentes, independente da formulação de recurso. 

8.6 Recursos apresentados em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital não serão considerados válidos. 

8.7 As solicitações de revisão que não estiverem fundamentadas serão imediatamente indeferidas 
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RESULTADO DE RECURSOS 

PROVA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

QUESTÃO 01 

Recursos originados pelos candidatos: nº 76 – F **** 

      nº 137 – M **** 

      nº 19 – A *** 

Questionamentos: 

De acordo com o manual do Agente Comunitário de Saúde a alternativa correta na questão dá-se na letra c.  

Conclusão da comissão: 

De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade.” 

 A comissão conclui deferir o requerimento. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 
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QUESTÃO 09 

Recursos originados pelos candidatos: nº 189 – T **** 

Questionamentos: 

Palavra “problemas” não condizente com o contexto da afirmação “I – Ações compartilhadas que auxiliam na produção de problemas 

de saúde”, onde haveria mais sentido a substituição da palavra por “soluções”. Sendo assim, a questão correta seria a alternativa “C”.  

Conclusão da comissão: 

De acordo com a retificação nº 003 do gabarito, a alternativa correta já está presente na letra c. 

 

QUESTÃO 10 

Recursos originados pelos candidatos: nº 36 – C **** 

Questionamentos: 

Erro de conteúdo na alternativa b “750 famílias”, onde o correto é “750 usuários”. 

Conclusão da comissão: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

MDS CONSULTORIA & CURSOS EM SAÚDE 
www.mdsconsultoria.com 

4 de 25 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO/MG 

Encontrado erro de digitação na formatação da alternativa, onde nenhuma das outras alternativas dá a possibilidade do candidato 

encontrar a resposta correta. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa assinalada. 

 

QUESTÃO 13 

Recursos originados pelos candidatos: nº 189 – T **** 

Questionamentos: 

Contexto incoerente na alternativa a, “a) A Atenção Básica garante o atendimento individual e o coletivo, envolvendo as ações de 

caráter apenas curativo”, onde a Atenção Básica não só propõe ações de caráter curativo, mas também a prevenção. Portanto a resposta 

correta é a letra b. 

Conclusão da comissão: 

De acordo com a retificação nº 003 do gabarito, a alternativa correta já está presente na letra b. 

 

QUESTÃO 21 

Recursos originados pelos candidatos: nº 62 – E **** 

Questionamentos: 
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Conteúdo idêntico/repetido nas alternativas a, c e d, não havendo maneiras do candidato identificar a resposta correta.  

Dentre as alternativas possíveis a resposta correta seria ”6√4
3

”, que não faz conteúdo de nenhuma alternativa. 

Conclusão da comissão: 

Identificado erro de conversão de texto do arquivo original durante o envio de dados ao equipamento de impressão em algumas cópias, 

originando erro nas alternativas citadas por conterem caracteres especiais nos dados “6 √2” e “6√2
3

”. Devido a isso, as alternativas passaram 

a possuir o mesmo conteúdo “6”.  

Nos cadernos de questões onde não houve erro de impressão, identificou-se a falta da resposta correta “6√4
3

” nas alternativas. Questão 

anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de ACE e TEC ENF, pelo fato de serem a mesma. 

 

QUESTÃO 25 

Recursos originados pelos candidatos: nº 62 – E **** 

Questionamentos: 

Solicitado revisão dos cálculos, onde a resposta correta dá-se em letra c. 

Conclusão da comissão: 
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A comissão conclui deferir o requerimento. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa 

assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de ACE e TEC ENF, pelo fato de serem a mesma. 

 

PROVA – AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS 

QUESTÃO 21 

Recursos originados pelos candidatos: nº 178 – S **** 

      nº 32 – C **** 

      nº 198 – V **** 

Questionamentos: 

Conteúdo idêntico/repetido nas alternativas a, c e d, não havendo maneiras do candidato identificar a resposta correta.  

Dentre as alternativas possíveis a resposta correta seria ”6√4
3

”, que não faz conteúdo de nenhuma alternativa. 

Conclusão da comissão: 

Identificado erro de conversão de texto do arquivo original durante o envio de dados ao equipamento de impressão em algumas cópias, 

originando erro nas alternativas citadas por conterem caracteres especiais nos dados “6 √2” e “6√2
3

”. Devido a isso, as alternativas passaram 

a possuir o mesmo conteúdo “6”.  
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Nos cadernos de questões onde não houve erro de impressão, identificou-se a falta da resposta correta “6√4
3

” nas alternativas. Questão 

anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de ACS e TEC ENF, pelo fato de serem a mesma. 

 

QUESTÃO 24 

Recursos originados pelos candidatos: nº 198 – V **** 

Questionamentos: 

Solicitado revisão dos cálculos, pois sabe-se que a função f é bijetora e, ainda que, f possui inversa. Além disso, percebe-se que [ f^(-

1)]^(-1)=f. Da alternativa (a), dada como gabarito, temos: (f-1)-1=f, o que se configura como um absurdo matemático, dado que, se realmente 

fosse (f-1)-1=f, então f-2=f, resultando em -2=0. 

Conclusão da comissão: 

A comissão conclui deferir o requerimento pois há um erro no conteúdo do cabeçalho da questão, onde a palavra “desafirmações”  foi 

substituída por “afirmações”. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de ACS e TEC ENF, pelo fato de serem a mesma. 
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QUESTÃO 25 

Recursos originados pelos candidatos: nº 32 – C **** 

Questionamentos: 

Solicitado revisão dos cálculos, onde a resposta correta dá-se em letra c. 

Conclusão da comissão: 

A comissão conclui deferir o requerimento. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa 

assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de ACS e TEC ENF, pelo fato de serem a mesma. 

 

PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

QUESTÃO 07 

Recursos originados pelos candidatos: nº 139 – M **** 

Questionamentos: 

Não apresentadas as palavras “exceto” e/ou “alternativa incorreta” para análise das afirmações quanto a alternativa c.   

Conclusão da comissão: 
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Observa-se (em negrito): 

“Questão 7 - Assinale qual alternativa não é considerada como elemento clínico na suspeita de DM:” 

O sentido da palavra “NÃO” é utilizado com a finalidade de exclusão do todo. Além disso, ao observar a “Tabela 2 – Elementos químicos 

que levantam suspeita de DM” no Caderno de Atenção Básica n° 36, é possível notar que o elemento clínico “HIPERTROFIA” não faz parte 

da suspeita de Diabete M., portanto a questão está correta e a comissão indefere o recurso. 

 

PROVA - ENFERMEIRO 

QUESTÃO 01 

Recursos originados pelos candidatos: nº 64 – F **** 

Questionamentos: 

Perante o conteúdo da questão “Em relação ao teste de diapasão na avaliação de um paciente com Diabetes Mellitus, assinale a 

alternativa correta:” e de acordo com a análise, o correto será a alternativa c porque o teste diapasão não mede e nem avalia a sensibilidade 

vibratória.  

Conclusão da comissão: 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica n° 32, em sua página 98, referente ao “Teste de Diapasão” destacamos:  
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“O uso desta ferramenta é uma forma prática de avaliar a sensibilidade vibratória. O cabo do diapasão deve ser posicionado 

sobre a falange distal do hálux (Figura 4). Alternativamente, o maléolo lateral pode ser utilizado. O teste é considerado anormal quando a 

pessoa perde a sensação da vibração enquanto o examinador ainda percebe o diapasão vibrando (BOULTON et al., 2008).” 

A questão está frisando o uso do teste de diapasão em pacientes com Diabete Mellitus e não na capacidade acentuada de sentir e 

distinguir estímulos sensoriais auditivos, sendo assim a alternativa correta é a letra “A”. 

A comissão indefere o recurso. 

 

QUESTÃO 05 

Recursos originados pelos candidatos: nº 104 – J **** 

Questionamentos: 

Solicita a revisão do conteúdo desta questão, pois este tema não foi indicado nas referências de estudo no Edital do Processo Seletivo 

Simplificado.  

Conclusão da comissão: 

Conforme consta no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, segue abaixo a referência utilizada na formulação da 

questão:  

“BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37);” 
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A comissão indefere o recurso. 

QUESTÃO 07 

Recursos originados pelos candidatos: nº 84 – G **** 

      nº 104 – J **** 

      nº 64 – F **** 

Questionamentos: 

1º - De acordo com a Constituição Federal no seu art. 197, título VIII da Ordem Social, capítulo II da Seguridade Social, seção II da 

Saúde, dispõe que: art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

física ou jurídica de direito privado. 

Lei 8242-90 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Sendo assim, a opção III não diz respeito só ao poder público, portanto a alternativa correta é a letra a.  

2º - De acordo com o livro “Para entender a Gestão do SUS”, na sua página 25, o faz parte das ações definitivas na Constituição como 

sendo de relevância pública, também atribuído ao poder público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços 

de saúde. 

Sendo assim todas os itens estão corretos, portanto a alternativa correta é a letra d. 
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3º - Na questão 07 desta prova o gabarito aponta a alternativa d ser a correta, porém ao meu ver não existe alternativa que poderia ser 

assinalada, pois a afirmativa da questão não se encontra na Constituição Federal de 1988 e sim na Lei 8.080. 

Conclusão da comissão: 

A comissão identifica contexto válido nos argumentos. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 

 

QUESTÃO 10 

Recursos originados pelos candidatos: nº 64 – F **** 

Questionamentos: 

Na questão 10 deste caderno o gabarito aponta correta a alternativa c, porém ao meu ver não há alternativa para ser assinalada, pois 

verificando várias biografias não encontrei alternativa que coubesse quanto a pergunta da questão.  

Conclusão da comissão: 

Após análise destacamos os seguintes textos da referência: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
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“A estratificação do risco cardiovascular pelo escore de Framingham, sugerida neste Caderno, já descrita no tópico “Consulta de 

enfermagem para estratificação de risco para doenças cardiovasculares”. 

E na Tabela 5 – “Classificação de risco cardiovascular, segundo o escore de Framinghan a sugestão ...” localizada na página n° 74 

ressalta que o número de consultas de enfermagem para pacientes com risco cardiovascular moderado é “SEMESTRAL”.  

 A comissão indefere o recurso. 

 

QUESTÃO 13 

Recursos originados pelos candidatos: nº 104 – J **** 

Questionamentos: 

Solicita a revisão do conteúdo desta questão, pois este tema não foi indicado nas referências de estudo no Edital do Processo Seletivo 

Simplificado.  

Conclusão da comissão: 

Na referência “k) BRASIL. Ministério da Saúde. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de 

Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos)” indicada no Edital, em sua página n° 33 destaca-se:  

“4.3 ACONSELHAMENTO PÓS-TESTE ANTI-HIV: / 4.3.1 diante de resultado negativo” 

A comissão indefere o recurso. 
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QUESTÃO 14 

Recursos originados pelos candidatos: nº 84 – G **** 

      nº 104 – J **** 

      nº 64 – F **** 

Questionamentos: 

Sobre a afirmação “II – Lembrar que o resultado pode significar a morte”, a alternativa incorreta segundo o manual de aconselhamento 

de DST, HIV, AIDS para Atenção Básica. Destaca ainda que lembrar que um resultado positivo não significa morte, ressaltando que a infecção 

é tratável; “Diante de Resultado Positivo: • Permitir ao usuário o tempo necessário para assimilar o impacto do diagnóstico e expressar seus 

sentimentos, prestando o apoio emocional necessário; • Lembrar que um resultado positivo não signif ica morte, ressaltando que a infecção é 

tratável; • Reforçar a necessidade do uso do preservativo e não compartilhamento de agulhas e seringas no caso de usuários de  drogas 

injetáveis, lembrando a necessidade de redução de riscos de reinfecção e transmissão para outros; • Enfatizar a necessidade de o resultado 

ser comunicado ao(s) parceiro(s) sexual(is); • Orientar quanto à necessidade de o(s) parceiro(s) sexual(is) realizarem teste anti-HIV; • Contribuir 

para um plano viável de redução de riscos que leve em conta as questões de gênero, vulnerabilidade, planejamento familiar, diversidade sexual 

e uso de drogas; • Referenciar o usuário para os serviços de assistência necessários, incluindo grupos comunitários de apoio, enfatizando a 

importância de acompanhamento médico, psicossocial periódico, para a qualidade de vida; • Agendar retorno.” 

Referência: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_simplificado.pdf 

De acordo com o gabarito divulgado a alternativa correta é a letra b, mas de acordo com o exposto a alternativa correta dá-se em a. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_simplificado.pdf
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Conclusão da comissão: 

Na referência “k) BRASIL. Ministério da Saúde. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de 

Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos)” indicada no Edital, em sua página n°34 destaca-se:  

“Lembrar que o resultado positivo não significa morte, ressaltando que a infecção é controlada.” 

E a questão avaliada traz:  

“Em relação ao aconselhamento pós-teste sobre anti-HIV e diante do resultado positivo, analise: 

I – Garantir à pessoa o tempo necessário para que ela assimile o impacto do diagnóstico 

II – Lembrar que o resultado pode significar a morte 

III – Encaminhar o paciente para o serviço especializado, com atendimento multidisciplinar 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos 

b) Apenas os itens II e III estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão incorretos 

d) Apenas os itens II e III estão incorretos” 

Diante do exposto o item II está incorreto, validando assim a alternativa “A”. 
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A comissão indefere o recurso. 

 

QUESTÃO 21 

Recursos originados pelos candidatos: nº 104 – J ****  

Questionamentos: 

Solicitado revisão dos cálculos perante a aplicação de juros simples, onde a resposta correta dá-se em letra c. 

Conclusão da comissão: 

Na aplicação de juros simples, contendo as informações expostas na questão, conclui-se que o questionamento do candidato procede, 

erro no gabarito oficial. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de Cirurgião-Dentista, pelo fato de serem a mesma. 

 

QUESTÃO 22 

Recursos originados pelos candidatos: nº 35 – C ****  

Questionamentos: 
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As alternativas de múltipla escolha desta questão possuem uma opção excedente que não condiz com a quantidade de alternativas 

possíveis para preenchimento no gabarito, sendo esta a alternativa “e”. 

Conclusão da comissão: 

Encontrado erro de formatação/preenchimento da questão onde foi inserido uma alternativa excedente no caderno de questões para 

profissionais da categoria enfermagem. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da alternativa assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de Cirurgião-Dentista, pelo fato de serem a mesma. 

 

PROVA – CIRURGIÃO-DENTISTA 

QUESTÃO 02 

Recursos originados pelos candidatos: nº 68 – F **** 

      nº 146 – M **** 

Questionamentos: 

1º - A alternativa b que seria a resposta correta, pois de acordo com o “Caderno de Atenção Básica – Saúde Bucal” na página 39: 

acomete o sexo masculino com maior intensidade em 70% dos casos indivíduos com idade superior a 50 anos.  

2º - De acordo com a bibliografia recomendada pelo Edital, a qual tal questão faz referência, a saber [Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
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Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 92 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção 

Básica; 17)] indica que o câncer bucal, "Tende a acometer o sexo masculino de forma mais intensa e 70% dos casos são diagnosticados em 

indivíduos com idade superior a 50 anos." (Página 39), sendo, portanto, a alternativa b a resposta mais correta a esta questão. 

Conclusão da comissão: 

A comissão identifica contexto válido nos argumentos. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 

 

QUESTÃO 14 

Recursos originados pelos candidatos: nº 68 – F **** 

      nº 146 – M **** 

      nº 145 – M **** 

Questionamentos: 

1º - No gabarito é a resposta correta dá-se na alternativa c, porém de acordo com a análise do candidato nenhuma das alternativas 

estão de acordo com os dizeres da questão.  

2º - De acordo com a retificação nº 003 do gabarito publicado em 14/10/19, sobre o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, prova 

cirurgião-dentista, a resposta oficial à questão 14 seria a alternativa C. Porém, de acordo com a bibliografia recomendada pelo edital, a qual 

tal questão faz referência, a saber [Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde 
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bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

– Brasília: Ministério da Saúde, 2018.] indica que o atendimento do paciente diabético deve ocorrer, "preferencialmente, pela manhã." (página 

119), inviabilizando, portanto, que o item II da questão esteja correto, já que afirma que tal atendimento deve ser no período da tarde, e desta 

forma, a resposta mais aceita deveria ser a alternativa d. 

3º - Indiquei letra D Gabarito consta letra C O Item 1 da questão sugere oferecer “uma xícara de chá bem adocicado” para um paciente 

diabético, isso pode leva-lo para um quadro de Hiperglicemia. A Hiperglicemia é a elevação da glicose no sangue, em geral acompanha-se 

também de altos níveis de açúcar na urina, causando excesso de urina e vontade frequente de urinar e por consequência, aumento da sede. 

As complicações causadas pela hiperglicemia podem ser várias, desde as mais ligeiras às mais graves. As complicações crônicas da 

hiperglicemia vão danificando lentamente os vários sistemas e órgãos do organismo. As complicações agudas surgem quando os valores 

estão muito elevados. Assim sendo, temos as seguintes complicações crônicas: Retinopatia - lesão da retina; Nefropatia - lesão renal; 

Neuropatia - lesão nos nervos do organismo; Macroangiopatia - doença coronária, cerebral e dos membros inferiores; Hipertensão arterial; 

Lípidos no sangue - gorduras no sangue; Pé diabético - arteriopatia, neuropatia; Doenças cardiovasculares - angina de peito, ataques cardíacos 

e acidentes vasculares cerebrais; Obstrução arterial periférica - perturbação da circulação, por exemplo nas pernas e nos pés; Disfunção e 

impotência sexual - a primeira manifesta-se de diferentes formas em ambos os sexos; Infeções diversas e persistentes - boca e gengivas, 

infeções urinárias, infeções das cicatrizes depois das cirurgias. As complicações agudas incluem: Desidratação, Confusão mental, coma e 

óbito. Já o item 2 sugere que façamos o agendamento deste paciente no período da tarde, porém como descrito em artigos científicos, o 

melhor horário para agendamento da consulta do paciente diabético é de manhã, onde a insulina atinge seu nível máximo de secreção. 

Adicionalmente, durante a manhã, os níveis endógenos de corticosteiroides estão mais elevado, permitindo uma maior tolerância do paciente 

ao aumento da adrenalina e da glicemia que resultam de situações de estresse. Consultas longas devem ser evitadas, pois podem levar o 

paciente a quadros de ansiedade, Além disso, o paciete deve alimentar-se normalmente antes das consultas. Indiquei a letra d, porém 
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considero que todas as alternativas estejam erradas, uma vez que todas elas constam o item 1 como correto, e a alternativa do gabarito 

considera também como correta o item 2, o que não entra em acordo com o que vem descrito em artigos científicos. Oliveira TF, Mafra RP, 

Vasconcelos MG, Vasconcelos RG. Conduta Odontológica em Pacientes diabéticos: Considerações Clínicas. Odontol Clin Cient, 2016 

Conclusão da comissão: 

A comissão identifica contexto válido nos argumentos. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 

 

QUESTÃO 15 

Recursos originados pelos candidatos: nº 116 – L **** 

Questionamentos: 

No contexto de “As manifestações bucais encontradas com mais frequência em pacientes soropositivos e com AIDS, são (exceto):” 

entende-se que, de acordo com as alternativas e afirmações, a alternativa correta é a letra c.  

Conclusão da comissão: 

De acordo com a referência “Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde 

bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

– Brasília : Ministério da Saúde, 2018”, destaca-se: 
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“Manifestações bucais encontradas mais frequentemente em pacientes soropositivos e com aids ∙ Candidíase (em suas diversas 

apresentações clínicas).  

Doenças periodontais (geralmente de progressão mais rápida, principalmente em indivíduos que não estão recebendo terapia 

antirretroviral e/ou antimicrobiana).  

Leucoplasia pilosa. 

Sarcoma de Kaposi.  

Infecção pelo herpes simples.” 

Sendo que a “Halitose” não faz parte na referência como manifestações bucais mais frequentes em pacientes soropositivos com AIDS. 

A comissão indefere o recurso. 

 

QUESTÃO 16 

Recursos originados pelos candidatos: nº 68 – F **** 

nº 146 – M **** 

Questionamentos: 

1º - O gabarito apresenta a resposta b porém segundo o “Caderno da Saúde Bucal do SUS”, página 130, contradiz a resposta em 

questão. Orientando que preferencialmente o atendimento deve ser na cadeira odontológica.  
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2º - De acordo com o gabarito publicado em 14/10/2019, do processo seletivo simplificado 001/2019, prova cirurgião-dentista, a resposta 

da questão 16 seria o item B. No entanto, de acordo com a bibliografia sugerida do referido processo, a saber [Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018.], a abordagem do paciente 

deficiente físico deve ser "Preferencialmente, devemos atender os pacientes na cadeira odontológica.", (página 130). Portanto, de acordo com 

a bibliografia, todas as outras alternativas estariam corretas, exceto a alternativa B. Neste caso a questão deveria ser anulada pois caberia 

mais de uma resposta correta, o que não está de acordo com o edital do processo seletivo. Alternativa marcada por mim, D. 

Conclusão da comissão: 

A comissão identifica contexto válido nos argumentos. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 

 

QUESTÃO 17 

Recursos originados pelos candidatos: nº 116 – L **** 

      nº 181 – T **** 

Questionamentos: 
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1º - No contexto de “A abordagem do paciente com câncer bucal deve ser realizada através de uma anamnese completa, pois durante 

o tratamento poderá ocorrer efeitos da radioterapia tais como:” entende-se que, de acordo com as alternativas e afirmações, a alternativa 

correta é a letra b.  

2º - De acordo com a literatura “A radioterapia como tratamento de Neoplasias da cavidade oral está associada a complicações 

importantes, dentre essas inclui a Xerostomia e a Hipossalivação.” (Vidal, AKL. et al) “A xerostomia ou “boca seca” pode ser decorrente de  

certas doenças ou ser uma reação adversa relacionada a algum tratamento , já que entre os pacientes irradiados na região de cabeça e 

pescoço , é umas das queixas mais frequentes. Uma vez que a saliva sofre alterações qualitativas e quantitativas decorrentes da radioterapia 

com diminuição da atividade das amilases, capacidade de tampão e hipofunção das glândulas salivares (HIPOSALIVAÇÃO).” ( Cacceli, EMN; 

Rapoport, A.) “A radioterapia nessa região afeta as glândulas salivares maiores e menores e traz prejuízos importantes à qualidade de vida do 

paciente , dentre as alterações , a hiposalivaçao e xerostomia são as principais causas de afecções bucais em pacientes submetidos a 

radioterapia (LERMAN, 2008) Portanto é consenso comum entre autores que a hipossalivação é de fato uma das principais alterações quando 

levamos em consideração o paciente em tratamento com Radioterapia por conta de câncer na cavidade oral. Sendo assim, rogo através desse 

recurso a anulação da questão 17, uma vez que a alternativa ” B- hipossalivaçao” também se encontra correta, tendo então duas alternativas 

corretas na mesma questão, visto que a banca indicou como correta a alternativa “C- Neurotoxidade”. 

Conclusão da comissão: 

A comissão identifica contexto válido nos argumentos. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

MDS CONSULTORIA & CURSOS EM SAÚDE 
www.mdsconsultoria.com 

24 de 25 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO/MG 

QUESTÃO 18 

Recursos originados pelos candidatos: nº 116 – L **** 

Questionamentos: 

No contexto de “As lesões de furca são classificadas de acordo com o grau de comprometimento da área da furca em: I – Grau 1 – 

perda de suporte horizontal não ultrapassa 1/3 da extensão da área da furca II – Grau 2 – perda de suporte horizontal ultrapassa 1/3 da 

extensão da área da furca III – Grau 3 - perda de suporte horizontal ultrapassa 2/3 da extensão da área da furca Assinale a alternativa correta:” 

entende-se que, de acordo com as alternativas e afirmações, a alternativa correta é a letra d.  

Conclusão da comissão: 

De acordo com a retificação nº 003 do gabarito, a alternativa correta já está presente na letra b. 

 

QUESTÃO 22 

Recursos originados pelos candidatos: nº 146 – M **** 

Questionamentos: 

De acordo com o item 6.2.19 do edital 001/2019 do processo seletivo simplificado, "As instruções constantes no Caderno de Provas e 

no Cartão de Respostas, bem como orientações expedidas pela empresa, durante a realização da prova, complementam este Edital e deverão 

ser rigorosamente observadas e seguidas...", assim como a instrução 2.a do caderno de provas que diz "todas as questões só possuem 04 
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(quatro) alternativas (A, B, C, D). Há somente 01 (uma) alternativa correta.". Desta forma a questão 22 foge à regra do edital, portanto, deveria 

ser anulada.  

Conclusão da comissão: 

A comissão identifica contexto válido nos argumentos. Questão anulada, todos os candidatos pontuam nesta questão independente da 

alternativa assinalada. 

A anulação desta também aplica-se à questão de mesmo número na prova de Enfermeiro, pelo fato de serem a mesma. 

 

 

 

Bom Repouso, 18 de outubro de 2019 


