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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

VIÇOSA - CE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, PSICÓLOGO 

que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita 

Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - CEARÁ, CONFORME EDITAL 

001/2018. 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 21 PROVA 01  

Questão 41 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme o próprio recorrente assevera em seu recurso “Os familiares dos que se 

matavam na Idade Média tinham seus bens confiscados pela Coroa”. Contudo, os 

familiares NÃO eram responsabilizados. Gabarito mantido.    

 
INDEFERIDO 
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Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A banca examinadora não considera que o erro gramatical identificado pela recorrente 

interfira em mudança na resposta ou dificuldade de interpretação. Além disso, a questão 

avalia “aspectos históricos do suicídio”, as contribuições do filósofo e também religioso 

Agostinho de Hipona servem de fundamentação para diversas produções na área da 

Psicologia como fundamentação histórica para compreensão do processo de construção 

do conhecimento sobre o suicídio ao longo do tempo. Gabarito mantido.    

 
INDEFERIDO 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A banca examinadora considera que para o profissional de Psicologia compreender 

fenômenos complexos como o “suicídio”, tem este apontado pelo recorrente no conteúdo 

programático do edital, aspectos históricos são fundamentais. A descontextualização 

histórica de um fenômeno como o suicídio e outros temas como a “morte” não permite 

compreensão plena que o tema exige do profissional. Questão mantida.    

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 22 PROVA 01  

Questão 42 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme o próprio recorrentes assevera em seu recurso “a adolescência é a fase em que 

há a maturação das funções cognitivas”. A fase na qual o item se refere é Estágio pré-

operatório segundo teóricos do desenvolvimento humano como Jesús Palacios. Gabarito 

mantido.    

 
INDEFERIDO 
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Questão 23 PROVA 01  

Questão 43 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A questão foi baseada no “Tratado de Geriatria e Gerontologia”, quarta edição, 

considerada uma das mais recebe e uma das principais obras sobre a temática no Brasil. 

Gabarito mantido.    

 
INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 29 PROVA 01  

Questão 49 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Como o recorrente afirma em seu recurso “o suicídio é um marcador de sofrimento 

psíquico OU de transtornos psiquiátricos” (BOTEGA, 2010). A afirmativa fala assevera 

que “o suicídio pode ser considerado como um marcador de sofrimento psíquico 

ASSOCIADO com transtornos psiquiátricos”. A única opção correta é o item “b”. 

Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme argumentação apresentada pelo recorrente, o suicídio “pode estar associado a 

transtornos psiquiátricos”, a afirmativa que é falta informa que é associado. Gabarito 

mantido. 

 
INDEFERIDO 
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Questão 34 PROVA 01  

Questão 24 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A fundamentação apresentada pelo recorrente está equivocada. Último relatório mundial 

da Organização Mundial de Saúde identifica suicídio registrados a partir dos 5 anos de 

idade. Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 30 PROVA 01  

Questão 50 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Fundamentação pouco embasada do recorrente. Segundo “Tratado de Geriatria e 

Gerontologia”, principal volume da área, esta avaliação deve ser interdisciplinar com o 

objetivo de desenvolver um plano amplo de tratamento e acompanhamento a longo prazo.   

Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

 

Questão 33 PROVA 01  

Questão 23 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A Psicologia evolutiva integra a área da Psicologia do Desenvolvimento Humano que 

está no conteúdo programático do edital. Gabarito mantido.    

 
INDEFERIDO 
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Questão 39 PROVA 01  

Questão 29 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A autonomia pode ser compreendida como o estado de ser capaz de estabelecer e seguir 

suas próprias regras. Ocorreu equivoco de interpretação do recorrente com o que foi 

identificado por ela no conceito de autonomia. Gabarito mantido.    

 
INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 45 PROVA 01  

Questão 35 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Os fumantes de longo prazo fumam para manterem o nível de nicotina no seu organismo 

segundo Richard Straub. Se o fumante como a questão afirma sempre aumentasse os 

níveis de consumo de nicotina, este consumo não teria um teto de manutenção de nível 

de fumo para o organismo. Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

 

Questão 46 PROVA 01  

Questão 36 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O Inventário de Ansiedade de Beck não tem validação para uso na avaliação de crianças. 

Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 
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Questão 47 PROVA 01  

Questão 37 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Richard Straub considera o modelo biomédico como sendo relativo à dependência. 

Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 50 PROVA 01  

Questão 40 PROVA 02  
 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

No edital 001/2018, exige “Psicologia do desenvolvimento humano: desenvolvimento da 

criança, do adolescente, do jovem adulto, do adulto e do idoso” presente no Anexo III, 

seção “Prova de conhecimentos específicos”, cargo “Psicólogo(a)”. Assim, a questão é 

mantida.   

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2018 que 

rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 
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instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

Fortaleza – CE 16 de fevereiro de 2019. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 


