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Cargo: B01 - Cirurgião Dentista 20h
Disciplina: CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão

Justificativa

19 - X / 17 - Y / 20 - De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
Z
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes
modalidades:
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e
também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de
vinte mil habitantes;
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes,
podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local,
indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro
horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad,
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil
habitantes;
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental
aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com
população acima de setenta mil habitantes;
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de
cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de
duzentos mil habitantes; e
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VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto
e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população
acima de cento e cinquenta mil habitantes.
A letra A se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
A letra B assim como a letra E, se referem ao público atendido pelo CAPS I
conforme portaria acima e portanto incorreta.
A letra C é a única correta, pois, está com sua descrição de acordo com a portaria
acima citada de fonte do MS.
A letra D se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
Todas as alternativas apresentam definições muitas vezes comuns as
modalidades do CAPS, porém, somente a letra C está descrito de forma correta e
verdadeira, de acordo com o tipo de atendimento ofertado pela Atenção
Psicossocial no CAPS III, conforme é cobrado no enunciado da questão e de
acordo com a portaria, não faltando textos ou palavras que possam causar
prejuízo ao gabarito. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.
20 - X / 18 - Y / 16 - De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
Z
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:
Art. 1º Fica instituída a Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a criação,
ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 8º São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de
urgência e emergência o SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, as
portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de
Saúde, entre outros. Conforme consta no item I.
§ 2º As Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades:
I - Unidade de Acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do
crack, álcool e outras drogas, maiores de dezoito anos; e II - Unidade de
Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e jovens (de doze até
dezoito anos completos). Diferente do que afirma o item II ao limitar a idade para
dezessete anos, tornado essa a única afirmativa incorreta.
Art. 12. O componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção
Psicossocial é composto por iniciativas de geração de trabalho e
renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais. Conforme item III
Art. 11. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial nas Estratégias
de Desinstitucionalização os Serviços Residenciais Terapêuticos, que são

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de
internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de
hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros. Conforme consta no
item IV.
Desse modo, temos corretos as afirmações I, III e IV conforme descrito na letra B
gabarito oficial. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o candidato ao
erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.
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Cargo: B09 - Enfermeiro 40h
Disciplina: CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão

Justificativa

18 - X / 16 - Y / 19 - De acordo com a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 disponível no link:
Z
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
temos:
Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do SistemaÚnico de Saúde,
consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao
planejamento reprodutivo e à atenção humanizadaà gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha.
Art. 2° A Rede Cegonha tem como princípios:
I -o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos;
II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial;
III - a promoção da equidade;
IV - o enfoque de gênero;
Conforme item II.
Art. 3° São objetivos da Rede Cegonha:
III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
Conforme item I
IV - Componente SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E
REGULAÇÃO:
a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as
gestantes, as puérperas e os recém nascidos de alto risco, por meio do Sistema
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Cegonha, cujas ambulâncias de
suporte avançado devem estar devidamente equipadas com incubadoras e
ventiladores neonatais. Conforme item III
Art. 4° A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o
provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a
população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos
de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança
da rede de atenção à saúde em consonância com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de
2010, a partir das seguintes diretrizes:
IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses
com qualidade e resolutividade. Deferente do afirmado no item IV ao limitar a
idade para até doze meses tornando este o único item incorreto e de acordo com
o gabarito oficial de letra A. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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19 - X / 17 - Y / 20 - De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
Z
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes
modalidades:
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e
também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de
vinte mil habitantes;
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes,
podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local,
indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro
horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad,
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil
habitantes;
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental
aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com
população acima de setenta mil habitantes;
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de
cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de
duzentos mil habitantes; e
VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto
e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população
acima de cento e cinquenta mil habitantes.
A letra A se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
A letra B assim como a letra E, se referem ao público atendido pelo CAPS I
conforme portaria acima e portanto incorreta.
A letra C é a única correta, pois, está com sua descrição de acordo com a portaria
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acima citada de fonte do MS.
A letra D se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
Todas as alternativas apresentam definições muitas vezes comuns as
modalidades do CAPS, porém, somente a letra C está descrito de forma correta e
verdadeira, de acordo com o tipo de atendimento ofertado pela Atenção
Psicossocial no CAPS III, conforme é cobrado no enunciado da questão e de
acordo com a portaria, não faltando textos ou palavras que possam causar
prejuízo ao gabarito. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.
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Cargo: B10 - Farmacêutico 30h
Disciplina: CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão
18 - X / 16 - Y / 19 Z

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

De acordo com a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 disponível no link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
temos:
Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do SistemaÚnico de Saúde,
consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao
planejamento reprodutivo e à atenção humanizadaà gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha.
Art. 2° A Rede Cegonha tem como princípios:
I -o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos;
II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial;
III - a promoção da equidade;
IV - o enfoque de gênero;
Conforme item II.
Art. 3° São objetivos da Rede Cegonha:
III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
Conforme item I
IV - Componente SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E
REGULAÇÃO:
a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as
gestantes, as puérperas e os recém nascidos de alto risco, por meio do Sistema
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Cegonha, cujas ambulâncias de
suporte avançado devem estar devidamente equipadas com incubadoras e
ventiladores neonatais. Conforme item III
Art. 4° A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o
provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a
população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos
de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança
da rede de atenção à saúde em consonância com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de
2010, a partir das seguintes diretrizes:
IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses
com qualidade e resolutividade. Deferente do afirmado no item IV ao limitar a
idade para até doze meses tornando este o único item incorreto e de acordo com
o gabarito oficial de letra A. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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19 - X / 17 - Y / 20 Z

De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes
modalidades:
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e
também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de
vinte mil habitantes;
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes,
podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local,
indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro
horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad,
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil
habitantes;
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental
aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com
população acima de setenta mil habitantes;
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de
cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de
duzentos mil habitantes; e
VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto
e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população
acima de cento e cinquenta mil habitantes.
A letra A se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
A letra B assim como a letra E, se referem ao público atendido pelo CAPS I
conforme portaria acima e portanto incorreta.
A letra C é a única correta, pois, está com sua descrição de acordo com a portaria
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acima citada de fonte do MS.
A letra D se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
Todas as alternativas apresentam definições muitas vezes comuns as
modalidades do CAPS, porém, somente a letra C está descrito de forma correta e
verdadeira, de acordo com o tipo de atendimento ofertado pela Atenção
Psicossocial no CAPS III, conforme é cobrado no enunciado da questão e de
acordo com a portaria, não faltando textos ou palavras que possam causar
prejuízo ao gabarito. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.
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Cargo: B12 - Fisioterapeuta
Disciplina: CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão
20 - X / 18 - Y / 16 Z

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:
Art. 1º Fica instituída a Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a criação,
ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 8º São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de
urgência e emergência o SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, as
portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de
Saúde, entre outros. Conforme consta no item I.
§ 2º As Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades:
I - Unidade de Acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do
crack, álcool e outras drogas, maiores de dezoito anos; e II - Unidade de
Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e jovens (de doze até
dezoito anos completos). Diferente do que afirma o item II ao limitar a idade para
dezessete anos, tornado essa a única afirmativa incorreta.
Art. 12. O componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção
Psicossocial é composto por iniciativas de geração de trabalho e
renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais. Conforme item III
Art. 11. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial nas Estratégias
de Desinstitucionalização os Serviços Residenciais Terapêuticos, que são
moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de
internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de
hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros. Conforme consta no
item IV.
Desse modo, temos corretos as afirmações I, III e IV conforme descrito na letra B
gabarito oficial. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o candidato ao
erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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Cargo: B35 - Psicólogo
Disciplina: CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão
18 - X / 16 - Y / 19 Z

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

De acordo com a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 disponível no link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
temos:
Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do SistemaÚnico de Saúde,
consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao
planejamento reprodutivo e à atenção humanizadaà gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha.
Art. 2° A Rede Cegonha tem como princípios:
I -o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos;
II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial;
III - a promoção da equidade;
IV - o enfoque de gênero;
Conforme item II.
Art. 3° São objetivos da Rede Cegonha:
III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
Conforme item I
IV - Componente SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E
REGULAÇÃO:
a) promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as
gestantes, as puérperas e os recém nascidos de alto risco, por meio do Sistema
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Cegonha, cujas ambulâncias de
suporte avançado devem estar devidamente equipadas com incubadoras e
ventiladores neonatais. Conforme item III
Art. 4° A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o
provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a
população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos
de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança
da rede de atenção à saúde em consonância com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de
2010, a partir das seguintes diretrizes:
IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses
com qualidade e resolutividade. Deferente do afirmado no item IV ao limitar a
idade para até doze meses tornando este o único item incorreto e de acordo com
o gabarito oficial de letra A. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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19 - X / 17 - Y / 20 Z

De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes
modalidades:
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e
também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de
vinte mil habitantes;
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes,
podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local,
indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro
horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad,
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil
habitantes;
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental
aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com
população acima de setenta mil habitantes;
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de
cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de
duzentos mil habitantes; e
VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto
e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população
acima de cento e cinquenta mil habitantes.
A letra A se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
A letra B assim como a letra E, se referem ao público atendido pelo CAPS I
conforme portaria acima e portanto incorreta.
A letra C é a única correta, pois, está com sua descrição de acordo com a portaria
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acima citada de fonte do MS.
A letra D se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
Todas as alternativas apresentam definições muitas vezes comuns as
modalidades do CAPS, porém, somente a letra C está descrito de forma correta e
verdadeira, de acordo com o tipo de atendimento ofertado pela Atenção
Psicossocial no CAPS III, conforme é cobrado no enunciado da questão e de
acordo com a portaria, não faltando textos ou palavras que possam causar
prejuízo ao gabarito. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.
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Cargo: B36 - Técnico Esportivo
Disciplina: CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão
19 - X / 17 - Y / 20 Z

Justificativa

Conclusão (Deferido ou
Indeferido)

Resposta Alterada para:

De Acordo com a Portaria /GM nº 3.088, DE 23 de dezembro de 2011 disponível
no
link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
temos:

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes
modalidades:
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e
também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de
vinte mil habitantes;
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes,
podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local,
indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro
horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad,
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil
habitantes;
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental
aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com
população acima de setenta mil habitantes;
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de
cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de
duzentos mil habitantes; e
VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto
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e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população
acima de cento e cinquenta mil habitantes.
A letra A se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
A letra B assim como a letra E, se referem ao público atendido pelo CAPS I
conforme portaria acima e portanto incorreta.
A letra C é a única correta, pois, está com sua descrição de acordo com a portaria
acima citada de fonte do MS.
A letra D se refere ao público atendido pelo CAPS AD III conforme portaria acima
e portanto incorreta.
Todas as alternativas apresentam definições muitas vezes comuns as
modalidades do CAPS, porém, somente a letra C está descrito de forma correta e
verdadeira, de acordo com o tipo de atendimento ofertado pela Atenção
Psicossocial no CAPS III, conforme é cobrado no enunciado da questão e de
acordo com a portaria, não faltando textos ou palavras que possam causar
prejuízo ao gabarito. Portanto não há erros que justifiquem ou induzam o
candidato ao erro e desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos.
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