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Candidato Recorrente: Marcio Schuler PadilhaCandidato Recorrente: Marcio Schuler PadilhaCandidato Recorrente: Marcio Schuler PadilhaCandidato Recorrente: Marcio Schuler Padilha    
Cargo: Dentista Cargo: Dentista Cargo: Dentista Cargo: Dentista     
    
    
    
QUESTÃO 25QUESTÃO 25QUESTÃO 25QUESTÃO 25    
    
Analisada a questão e as razões de recurso das quais o candidato Analisada a questão e as razões de recurso das quais o candidato Analisada a questão e as razões de recurso das quais o candidato Analisada a questão e as razões de recurso das quais o candidato 
lançou mão temos que razão não llançou mão temos que razão não llançou mão temos que razão não llançou mão temos que razão não lhe assiste uma vez que a he assiste uma vez que a he assiste uma vez que a he assiste uma vez que a 
formulação da questão não deixa duvidas de que se refere a formulação da questão não deixa duvidas de que se refere a formulação da questão não deixa duvidas de que se refere a formulação da questão não deixa duvidas de que se refere a 
imunização dos profissionais, de maneira que a única alternativa imunização dos profissionais, de maneira que a única alternativa imunização dos profissionais, de maneira que a única alternativa imunização dos profissionais, de maneira que a única alternativa 
correta é a letra “d” do gabarito oficial.correta é a letra “d” do gabarito oficial.correta é a letra “d” do gabarito oficial.correta é a letra “d” do gabarito oficial.    
    
QUESTÃO  37QUESTÃO  37QUESTÃO  37QUESTÃO  37    
    
Analisada a questão e as razões expostas pelo candAnalisada a questão e as razões expostas pelo candAnalisada a questão e as razões expostas pelo candAnalisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente idato recorrente idato recorrente idato recorrente 
temos que razão não lhe assiste uma vez que legislação profissional temos que razão não lhe assiste uma vez que legislação profissional temos que razão não lhe assiste uma vez que legislação profissional temos que razão não lhe assiste uma vez que legislação profissional 
encontraencontraencontraencontra    previsão no Edital doprevisão no Edital doprevisão no Edital doprevisão no Edital do    Concurso PConcurso PConcurso PConcurso Público, além de atualidades úblico, além de atualidades úblico, além de atualidades úblico, além de atualidades 
profissionais.profissionais.profissionais.profissionais.    
    
QUESTÃO 38QUESTÃO 38QUESTÃO 38QUESTÃO 38    
    
Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente 
temos qtemos qtemos qtemos que razão não lhe assiste  devendo ser mantida a questão e o ue razão não lhe assiste  devendo ser mantida a questão e o ue razão não lhe assiste  devendo ser mantida a questão e o ue razão não lhe assiste  devendo ser mantida a questão e o 
gabarito oficial.gabarito oficial.gabarito oficial.gabarito oficial.    
    

“O SUS define-se em alguns princípios, divididos em ideológicos e 
organizacionais. Os ideológicos são universalidade, integralidade e 
equidade. Ou seja, todo e qualquer cidadão brasileiro merece 
atendimento completo, desde preventivo até curativo, sem nenhum 
tipo de distinção.”    

    
QUESTÃO 39QUESTÃO 39QUESTÃO 39QUESTÃO 39    
    
Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente Analisada a questão e as razões expostas pelo candidato recorrente 
temos que razão não lhe assiste devendo ser mantida a questão e o temos que razão não lhe assiste devendo ser mantida a questão e o temos que razão não lhe assiste devendo ser mantida a questão e o temos que razão não lhe assiste devendo ser mantida a questão e o 
gabaritogabaritogabaritogabarito    oficial a ela relativo em razão de que o enunciado da oficial a ela relativo em razão de que o enunciado da oficial a ela relativo em razão de que o enunciado da oficial a ela relativo em razão de que o enunciado da 
questão solicitava que o candidato assinalasse a única alternativa questão solicitava que o candidato assinalasse a única alternativa questão solicitava que o candidato assinalasse a única alternativa questão solicitava que o candidato assinalasse a única alternativa 
INCORRETA sobre a saúde BUCAL na gestação.INCORRETA sobre a saúde BUCAL na gestação.INCORRETA sobre a saúde BUCAL na gestação.INCORRETA sobre a saúde BUCAL na gestação.    
    
QUESTÃO 40QUESTÃO 40QUESTÃO 40QUESTÃO 40    
    
    Analisada a questão e as razoes de recurso das quais o candidato Analisada a questão e as razoes de recurso das quais o candidato Analisada a questão e as razoes de recurso das quais o candidato Analisada a questão e as razoes de recurso das quais o candidato 
lançou mão tlançou mão tlançou mão tlançou mão temos que razão não lhe assiste, devendo assim ser emos que razão não lhe assiste, devendo assim ser emos que razão não lhe assiste, devendo assim ser emos que razão não lhe assiste, devendo assim ser 
mantida a questão e o gabarito oficial a ela relativo, uma vez que o mantida a questão e o gabarito oficial a ela relativo, uma vez que o mantida a questão e o gabarito oficial a ela relativo, uma vez que o mantida a questão e o gabarito oficial a ela relativo, uma vez que o 



seu conteúdo encontraseu conteúdo encontraseu conteúdo encontraseu conteúdo encontra----se previsto no conteúdo programático se previsto no conteúdo programático se previsto no conteúdo programático se previsto no conteúdo programático 
constante no Edital do Concurso Publico. Além disso dentro do constante no Edital do Concurso Publico. Além disso dentro do constante no Edital do Concurso Publico. Além disso dentro do constante no Edital do Concurso Publico. Além disso dentro do 
conteúdo há prevconteúdo há prevconteúdo há prevconteúdo há previsão para cobrança de atualidades profissionais. isão para cobrança de atualidades profissionais. isão para cobrança de atualidades profissionais. isão para cobrança de atualidades profissionais.     
    
    
Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente Diante do exposto, Requer a Vossas Senhorias seja o presente 
recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.recebido e protocolado, dando ciência ao candidato recorrente.    
    
                    Pede Deferimento Pede Deferimento Pede Deferimento Pede Deferimento     
    
                Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.Maravilha, 10 de novembro de 2011.    
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