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CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE MERCÊS
EDITAL 001/2016
RESPOSTA AOS RECURSOS CONSIDERADOS PROCEDENTES
Os recursos apresentados pelos candidatos foram analisados e apresentados à
comissão nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal para acompanhamento e decisão das
situações que assim exigirem. Da análise dos recursos ficou decidido as seguintes
providências:
1. Anulação da questão 32 da prova para Técnico de Odontologia
32.

São indicações para o uso do Cimento Ionômero de Vidro (CIV), exceto:

a)
b)
c)
d)

Cavidades Classe V, onde havia lesão cariosa.
Cavidades Classe I em primeiro molares de um adulto
Para selamento de cicatrículas e fissuras
Cobertura de urgência em dentes anteriores fraturados

Questão 32- recurso deferido - A resposta da questão é a letra B conforme foi informado
no gabarito. De acordo com as propriedades físico-químicas do material CIV ele não está
indicado para restauções em oclusais de molares, devido à sua não resistência a cargas
mastigatórias principalmente em primeiros molares de adultos. Mas de acordo com o
conteúdo programático exigido no edital não foi especificado nomenclatura de
cavidades, mesmo sendo de cunho do THD saber esta classificação. Portanto o recurso
será deferido, e será feito a anulação da questão 32.

2. Anulação da questão 21 da prova para o cargo de Enfermeiro e Enfermeiro PSF

21. JPX, 65 anos, comparece a uma Unidade básica de saúde, em abril de 2016, para atualizar
seu cartão vacinal, durante campanha de vacinação contra a gripe. O enfermeiro percebe que
não há registro da vacina pneumocócica. Últimos registros: Febre amarela- 2008; dT- 2008.
Ele deverá fazer algumas considerações. Marque a alternativa errada.
a) Deverá tomar, naquele dia, 01 dose única da vacina pneumocócica.
b) Registrar data de retorno para vacina dT e febre amarela, em 2018;
c) Fazer dose de reforço, naquele dia, da febre amarela;
d) Orientar a participar de todas as campanhas vacinais, anuais, contra a gripe.
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Resposta ao recurso da questão 21: Recurso aceito.
Acho melhor anular a questão, frente as mudanças ocorridas no calendário vacinal, por
falta de um dado no enunciado. A argumentação poderá deixar brechas e gerar
polêmica.
A questão deverá ser anulada.

3. Questão 18 da prova de Técnico de Nível Superior em Assistência e Técnico
de Nível Superior em Assistência CRAS.
18. O instrumento da assistência social para identificação e prevenção as situações de
risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território (conforme a LOAS) Art. 6º
Parágrafo único, (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) é denominado: Marque a
alternativa correta
a)
b)
c)
d)

a vigilância socioassistencial;
acompanhamento psicossocial;
proteção especial;
visita domiciliar.

Resposta recurso da candidata: Realmente a visita domiciliar é um dos instrumentos usados
pelo profissional de serviço social. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa:
D) Visita domiciliar.

