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Concurso Público 01-2014 

 

Prefeitura Municipal de Motuca- SP 

 

Respostas dos Recursos Interpostos contra o GABARITO OFICIAL 

 

 

 

CARGO: Agente Comunitário De Saúde Assentamentos 

 

Inscrição Candiadato Questão Decisão Justificativa 

000176 Vania Pinheiro Barbosa Pio 01 Indeferido Recurso sem argumentação.  

 

 

CARGO: Agente Comunitário De Saúde Micro Área IV 

 

Inscrição Candidato Questão Decisão  

000054 Gislaine Da Silva Santana 05 Deferido Existem duas palavras dicionarizadas: segmento e seguimento. A 

questão deve ser anulada.  

000054 Gislaine Da Silva Santana 06 Indeferido O Acordo Ortográfico entrou em vigor no Brasil em janeiro de 

2009. Pelo Acordo Ortográfico, feiura não tem acento, assim 

como paranoia e odisseia. Não se pode esperar até 2015 para 

aceitação do Acordo, pois uma língua não pode ter duas 

grafias para uma mesma palavra. Sendo assim, a única palavra 

corretamente acentuada na questão é troféu, estando, portanto, 

correto o Gabarito Oficial apresentado. 

000054 Gislaine Da Silva Santana 17 Deferido Argumentação precedente a questão foi cancelada.  

000054 Gislaine Da Silva Santana 22 Deferido Argumentação precedente a questão foi cancelada.  
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CARGO: Psicólogo 

 

Inscrição Candidato  Questão Decisão  

000021 Leila angélica Taba 08 Deferido Argumentação procedente.  A questão apresenta erro de digitação, 

a questão foi anulada. 

000059  Viviane Da Silva Ferrari 12 Indeferido Argumentação não procedente a candidata aponta uma outra forma 

de como acrescentar uma palavra no dicionário do word, porém a 

questão pede “o caminho que satisfaz esta necessidade” 

desta forma teremos acesso ao dicionário padrão do word, na guia 

de altocorreção temos acesso a adiconar e excluir palavras do 

dicionário padrão do word. BOTÃO OFFICE / OPÇÕES DO 

WORD / REVISÃO DO TEXTO / OPÇÕES DE 

ATOCORREÇÃO. 

000059 Viviane Da Silva Ferrari 16 Indeferido Argumentação não procedente. O nome do idealizador DO 

LINUX FOI PROPOSITALMENTE DIGITADO ERRADO, POIS 

O “CRIADOR” DO LINUX é Linus Torvalds, e não Linux. 

Apenas ficando a uma alternativa como correta. 

000059  Viviane Da Silva Ferrari 20 Indeferido Argumentação não procedente, A CANDIDATA TEM RAZÃO 

PELA AUSÊNCIA DO SINAL DE = NA FÓRMLA. 

PORÉM NA QUESTÃO NÃO É PEDIDO A FORMULA DE 

FORMA LITERAL. “É PEDIDO A FÓRMULA QUE SATISFAZ 

ESTA CONDIÇÃO” NÃO SENDO NECESSÁRIO O USO DO 

SINAL = 

000059 Viviane Da Silva Ferrari 22 Indeferido  Argumentação não procedente, a pergunta questiona qual a capital 

do estado da região Sul que não será a sede, e a resposta da 

alternativa “A” Florianópolis é a correta.  
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000059 Viviane Da Silva Ferrari 33 Deferido Argumentação procedente. De acordo com o código de ética, o 

psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, 

zelará para que as informações prestadas disseminem o 

conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do 

papel social da profissão. Estamos falando do artigo: a) 17. b) 18. 

c) 19. d) 20.  

Art. 19 – O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de 

comunicação, zelará para que as informações prestadas 

disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base 

científica e do papel social da profissão. O candidato tem razão, 

devido a um erro de digitação o gabarito deve ser alterado. O 

gabarito foi retificado para letra C. 

000059 Viviane Da Silva Ferrari 39 Indeferido  Argumentação não procedente. Há diversas escolas teóricas na 

Psicologia que podem ser agrupadas em cinco principais 

perspectivas, com seus ramos e derivações, EXCETO: a) 

Humanista (Psicanálise, Psicologia Analítica, etc). b) Corporal 

(Reichiana, Bioenergética, etc). c) Cognitivo-comportamental. d) 

Sistêmica. Resultado: Indeferido Resposta: A Psicoterapia é um 

método de tratamento, uma aplicação dos conhecimentos da 

Psicologia e da Psicopatologia na clínica psicológica, sendo 

também chamada de Psicologia Clínica. A psicoterapia é um 

valioso recurso para lidar com as dificuldades da existência em 

todas as formas que o sofrimento humano pode assumir como 

transtornos psicopatológicos, distúrbios psicossomáticos, crises 

existenciais, estados de sofrimento, conflitos interpessoais, etc. A 

psicoterapia é também um espaço favorável ao crescimento e 

amadurecimento, um lugar/tempo/modo privilegiado de criar 

intimidade consigo mesmo, de estabelecer diálogos construtivos e 

transformar padrões estereotipados de funcionamento, 

restabelecendo o processo formativo e criativo de cada um. A 
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Psicoterapia oferece uma oportunidade de compreender e mudar os 

padrões relacionamento interpessoal. Os problemas vinculares são 

fonte de incontáveis sofrimentos, favorecendo a ocorrência de 

inúmeras doenças. Em alguns casos, a Psicoterapia cumpre 

também uma função de educação para a vida, oferecendo um 

espaço de aprendizado, com instrumentos e conhecimentos que 

podem ajudar na orientação e condução da vida. Esta função torna-

se fundamental em situações de desestruturação decorrente de 

crises ou casos de imaturidade psicológica, quando a pessoa se 

sente verdadeiramente inapta para lidar com os enfrentamentos e 

dificuldades em sua vida. Há diversas escolas teóricas na 

Psicologia que podem ser agrupadas em cinco principais 

perspectivas, com seus ramos e derivações: - Psicodinâmica 

(Psicanálise, Psicologia Analítica, etc) - Humanista (Gestalt, 

Psicodrama, etc) - Corporal (Reichiana, Bioenergética, etc) - 

Cognitivo-comportamental - Sistêmica A diversidade decorre tanto 

da complexidade do tema - a psique humana - como da origem e 

desenvolvimento da Psicologia a partir da influência de diferentes 

ramos do conhecimento, da Filosofia, da Medicina, das Religiões, 

etc. Observa-se que a alternativa a está incorreta, sendo assim, 

considero o recurso indeferido. 

 

Jales/SP, 13 de maio de 2014. 

 

 

CONRIO – Concursos Públicos e Assessoria. 


