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Julgamento de Recursos  

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público de Frei Lagonegro/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente o Gabarito das Provas 

Objetivas divulgado em 18/01/2016, por ordem alfabética conforme a seguir:  

Nome 
N° de 

Inscrição 
Cargo 

CARINE OLIVEIRA AZEVEDO 112 09 PSICOLOGA 

QUESTÃO 12 

Após análise constatou-se que a questão está correta. Os principais Transtornos de Ansiedade são: 
Síndrome do Pânico, Fobia Específica, Fobia Social, Estresse Pós-Traumático, Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo e Distúrbio de Ansiedade Generalizada. A anorexia nervosa mesmo se 
associada ao transtorno de ansiedade é um transtorno alimentar. 
http://www.psicoterapia.psc.br/scarpato/transtorn.html. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
alternativa conforme divulgado.  

EDIENE ROSA DE QUEIRÓS 127 
02 AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

QUESTÃO 05 
A questão pede que o candidato assinale o sentimento que não foi sentido pelo Orelhão. Entretanto, 
as alternativas A, B e C apresentam sentimentos sentidos pelo mesmo, ou seja, as alternativas A, 
B e C estão CORRETAS.  Desta forma, não está correta a alternativa D que diz que todas as outras 
afirmativas estão erradas, porque as mesmas estão corretas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
a alternativa conforma divulgado. 
 

QUESTÃO 08 
A separação silábica está submetida a regras predefinidas que devem ser seguidas. No caso da 
palavra perpétua, aplica-se a regra de que os ditongos e tritongos devem permanecer em uma única 
sílaba, diferentemente da palavra perpétuo que é polissílaba, tendo em vista que os hiatos não 
devem permanecer na mesma sílaba. Desta forma tendo em vista que “ua” da palavra perpétua é 
um ditongo crescente, o mesmo não se separa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
conforma divulgado. 
 
QUESTÃO 13 
Conforme Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde do Ministério da Saúde, um ovo de Aedes 
aegypti pode sobreviver por até 450 dias (aproximadamente um ano e dois meses), mesmo que o 
local onde ele foi depositado fique seco. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforma 
gabarito divulgado. 
 

GILSON MONTEIRO SILV 144 
05 FISIOTERAPEUTA NASF 

QUESTÃO 12 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 19 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

http://www.psicoterapia.psc.br/scarpato/transtorn.html
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MÔNICA SOUZA DE OLIVEIRA 116 07 - NUTRICIONISTA 

QUESTÃO 14 
A letra C da questão afirma que é considerada diretriz para prevenção dos sintomas hipo-

glicemicos, evitar bebidas e  alimentos que contém cafeína. O termo “evitar” torna a alternativa 

correta, pois não proibe o uso de bebidas e alimentos com cafeína. http://sulla-

salute.com/saude/dieta-hipoglicemia-reactiva.php. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa conforme divulgado. 

QUESTÃO 16 
Houve equívoco na elaboração das alternativas da questão, a mesma contém duas alternativas 

incorretas. Portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2016. 
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