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EExxcceellêênncciiaa  CCoonnccuurrssoo  IInnssttiittuuttoo  EExxcceellêênncciiaa    

   

 

 

 
Prefeitura Municipal de Miguel Alves – Teste Seletivo Simplificado – Edital 001/2014 

 
 

 
RESULTADO DE RECURSOS 
 
- Questão nº 01 – NUTRCIONISTA – INDEFERIDO 
 
O Enunciado da questão deixa bem claro que as afirmações serão analisadas levando em conta o 
TEXTO. O trecho “Mas assegurar-se é uma das constantes do espírito humano, e, por 
extensão, do espírito animal. Ouvir da boca dos outros a consagração... eis um prazer dos 
deuses”, torna verdadeiro o que se afirma no item II.  
 
- Questão nº 04 – PROFESSOR DE PORTUGUÊS – INDEFERIDO 
 
A forma verbal “saiu” está na 3ª pessoa do singular, porque concorda com o sujeito “o leão”. A 2ª 
oração do período é uma oração subordinada adverbial final e NÃO complemento do verbo. Se 
escrevermos “o leão saiu”, o verbo NÃO necessita de complemento, a 2ª oração apenas 
acrescenta uma circunstância de finalidade à 1ª oração.  
 
- Questão nº 16 – PROFESSOR DE PORTUGUÊS – DEFERIDO – Questão NULA 
 
- Questão nº 25 – PROFESSOR DE PORTUGUÊS – INDEFERIDO 
 

A questão faz referencia a Pedagogia Histórico-Crítica. O grupo de filósofos e pedagogos se refere 
à Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, Guiomar Namo de Mello, Carlos Roberto Jamil Cury e 
outros que se apoiavam no materialismo histórico dialético de Marx, Makarenko e Gramsci e e na 
teoria progressista de Georges Snyders e também em Bernard Charlot. Estes filósofos e pedagogos 
atentos à ação educacional concreta reelaboram essas influências analisando a realidade 
brasileira. Este movimento de revisão da educação surge no final da década de 70. Observação: já 
o movimento da Pedagogia Libertadora surge no final da década de 50 e início dos anos 60. 

Fonte para consulta e fundamentação: História da educação e da pedagogia: geral e Brasil – Maria Lúcia de Arruda 
Aranha 

- Questão nº 29 – PROFESSOR DE PORTUGUÊS – INDEFERIDO 
 
A candidata está equivocada – Manter Gabarito  
 
- Questão nº 30 – Professor de 1º ao 5º Ano – INDEFERIDO 
 

O DOCUMENTO QUE A QUESTÃO FAZ REFERÊNCIA É O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO 
NOVA, QUE TINHA ENTRE OUTROS EDUCADORES FERNANDO DE AZEVEDO E ANÍSIO TEIXEIRA. JÁ A 
LETRA B  TRATA DO ESCOLANOVISMO QUE FOI UM MOVIMENTO COM  DISCUSSÕES SOBRE 
EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA. A QUESTÃO EXPRESSA DE FORMA CLARA QUE É UMA CITAÇÃO SOBRE 
O DOCUMENTO E NÃO SOBRE O MOVIMENTO DA ESCOLA NOVA. QUALQUER DÚVIDA PESQUISE 
EM HISTÓRIA DA EDUCAÇAO E DA PEDAGOGIA DA MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA/ SÃO 
PAULO: MODERNA, 2006. 
 
- Solicita a ANULAÇÃO DE QUESTÕES – Técnica de Saúde Bucal - INDEFERIDO  
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Mesmo que as questões em referência sejam repetidas não há prejuízo para o candidato, pois se 
acertar uma questão com certeza também acertará a outra.  
 
- Questão nº 17 – Dentista  – INDEFERIDO 
 
- Questão nº 22 – Dentista  – INDEFERIDO 
 
- Questão nº 26 – Dentista  – INDEFERIDO 

 
- Questão nº 30 – Dentista  – INDEFERIDO 
 
 
- Questão nº 29 – Fisioterapeuta – INDEFERIDO 

Veja Bibliografia: EGAN, F. Donald. Fundamentos da terapia  
                         respiratória de Egan.Ed. Manole, 7  edição,São 
                         Paulo, 2000. p - 847-858. 

 

- Questão nº 28 – Fisioterapeuta – DEFERIDO – Questão NULA 
 
- Questão nº 30 – Fisioterapeuta – INDEFERIDO  

Veja Bibliografia: NITRINI, Ricardo. Neurologia que todo medico deve  
                      saber. Ed. Atheneu, 2 edição,São Paulo,2005. p- 55 - 70. 

 
- Questão nº 12 – Fisioterapeuta – DEFERIDO – Alternativa Correta letra E 
 
- Questão nº 23  – Fisioterapeuta – INDEFERIDO – A manobra de Mingazzini tem por objetivo 
avaliar déficit motor da musculatura dos membros inferiores. Já a manobra que avalia o déficit 
motor dos músculos flexores da perna chama-se manobra de Barre. 
 
- Questão nº 14 – Fisioterapeuta – DEFERIDO - Alternativa Correta letra B 
 
 
- Questão nº 1 – Fonoaudiólogo  – INDEFERIDO  

            Segundo Lipay & Almeida (2007) o PSF pode contar com apoio de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares, compostas por médico generalista, profissionais da 

enfermagem, agentes comunitários dos quais o fonoaudiólogo pode fazer parte. Nesse 

programa, a atuação fonoaudiológica requer uma organização das rotinas de trabalho de 

modo a atender às necessidades coletivas e individuais. Cabe ao fonoaudiólogo inserido no 

PSF, diagnosticar os problemas ambientais e detectar alterações, desenvolver atividades de 

promoção e proteção à saúde em geral (aleitamento materno, saúde auditiva, vocal, entre 

outras), realizar visitas domiciliares, atuar em escolas e creches, oferecendo assessoria e 

orientação, organizar grupos de promoção e prevenção de saúde (recém-nascidos, 

hipertensos, idosos, crianças), atender à demanda encaminhada para oficinas e terapias 

grupais, discutir os casos com a equipe.  

O fonoaudiólogo no PSF deve desenvolver atividades coletivas de promoção e proteção 

à saúde em geral e da comunicação humana (aleitamento, desenvolvimento infantil, saúde 

auditiva, vocal, idosos etc.), na unidade, instituições e comunidade, a partir do levantamento 

das necessidades locais (C. R. F/2ª, 2006). 
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De acordo com Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região, (2006) o 

fonoaudiólogo no PSF deve oferecer atendimento a demanda referenciada (oficina, terapias 

prioritariamente grupais etc.). 

Concluí-se que a alternativa correta é a letra e, pois o fonoaudiólogo inserido na Saúde 

Pública, mais especificamente no Programa de Saúde da Família (PSF) deve atender à demanda 

encaminhada para oficinas e terapias grupais e discutir os casos com a equipe. As alternativas 

a, b, c e d estão erradas, pois não referem a respeito da atuação do fonoaudiológica no PSF, na 

letra a restringe detectar apenas as alterações fonoaudiológicas relacionadas à audição e a 

linguagem, falta referir a respeito das demais áreas da fonoaudiologia (voz, motricidade e 

disfagia). A letra b está errada, pois refere que o fonoaudiólogo desenvolve atividades 

somente de promoção à saúde no aleitamento materno, na saúde auditiva e na saúde vocal, 

porém faltam outras promoções à saúde, sobre o desenvolvimento infantil, idosos, 

dificuldades de leitura, dentre outros. A alternativa c está incorreta, pois o fonoaudiólogo não 

pode realizar a terapia fonoaudiológica nas escolas. A letra d está incorreta, pois o 

fonoaudiólogo não deixa a cargo do enfermeiro os grupos de promoção e prevenção de saúde 

para hipertensos como alternativa refere. O fonoaudiólogo oferece assessoria e orientação, 

além de organizar grupos de promoção e prevenção de saúde aos recém-nascidos, aos 

hipertensos, aos idosos, às crianças (Lipay & Almeida, 2007). 

 

Conselho Regional de Fonoaudiologia (2ª Região). Atuação Fonoaudiológica nas Políticas 
Públicas: subsídios para construção, acompanhamento e participação dos fonoaudiólogos. 
Yendis Editora Ltda. São Caetano do Sul, 2006. 
 
Maíra Somenzari LIPAY, M. S.; ALMEIDA, E. C. A fonoaudiologia e sua inserção na saúde 
pública. Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 16(1):31-41, jan./fev., 2007. 

 

 
- Questões de nº 07 – 14 – 15 – Professor de Matemática  foram anuladas pois estavam 
incompleta NÃO possibilitando ao candidato responder.  

 
 
 

 
 

Teresina (PI), 08 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Coordenadora de Eventos – IE 


