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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA – 
CODESP. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

365000259 Luziéte Aparecida Madeira De Souza Auxiliar de Enfermagem 

365000260 Roberta Maria Gloria Da Silva Auxiliar de Enfermagem 

365000132 Polyanna Marques Educador de Saúde 

365000197 Eloísa Fernandes De Carvalho Educador de Saúde 

365000301 Aracy Barreto Jóia Netta Educador de Saúde 

365000139 Luenne Pimentel Da Silva Técnico de Saúde Bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da utilização 

dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

 
 

Questão: 28 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública 

 

 

 

Cargo: Educador de Saúde 
 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando-se as variações dos números e letras conclui-se que essas variações são de 3 em 3 e 2 em 2 

respectivamente. Assim os demais termos da sequência são: 

2B; 5D; 8F; 11H; 14J ; 17L ;20N; 23P . . . 

Sendo o 8º termo 23P, tem-se a soma: 

23+P=23+16= 39 

Resposta é alternativa C. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 28 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública. 

 

 

 

Cargo: Técnico de Saúde Bucal 
 

 
Questão: 28 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública. 

 
Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública. 
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Questão: 30 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP – é um organismo 

pertencente aos municípios de Porciúncula e Natividade, portanto, as questões de conhecimentos locais 

poderiam abranger os dois municípios. O objetivo das questões de conhecimentos locais é levantar o 

entendimento do candidato sobre as localidades que envolvem os municípios do Consórcio, que atua em 

Natividade e Porciúncula.  

Fonte: Anexo 1 – Edital 001/2013 – Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública. 

 

 

 

Cargo: Médico - ESF 

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 

 

 

 

Cargo: Médico Infectologista 

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 

 

 

 

Cargo: Médico Psiquiatra 

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 
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Cargo: Dentista Pediatra  

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 

 

 

 

Cargo: Dentista Periodontista 

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 

 

 

 

Cargo: Dentista Protesista 

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 

 

 

 

Cargo: Psicólogo Adulto 
 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 
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Cargo: Psicólogo Infantil     

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 

 

 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Questão Anulada. 
Há duas alternativas corretas para essa questão: B e D. Pode-se considerar no título do texto “Envelhecer com 

mel ou com fel” um sentido antitético (ou seja a presença da figura de linguagem “antítese” que é o emprego 

de palavras ou expressões contrastantes) como também um sentido metafórico (o emprego da figura de 

linguagem “metáfora”, que é o emprego de palavra fora de seu sentido normal, por efeito de analogia) . 

Fonte: SACCONI, Nossa gramática – Teoria e Prática. Editora Atual 
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   III 

 

     

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

14 de janeiro de 2014 

 

 

 

CONSULPLAN 

 


