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Belo Horizonte, 14 de Agosto de 2020. 

 

 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito Provisório das Provas Objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso 
Público desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04. QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. A começar, ressalta-se que o 
recurso não tem argumentação. O sujeito simples, conforme as orientações normativas da gramática, é 
aquele que possui apenas um núcleo. O núcleo do sujeito da oração em questão é a palavra 
“publicitário”. Pode-se usar a pergunta “Quem gosta de aparecer?” para localizar mais facilmente o 
sujeito.  
 
Para maiores esclarecimentos, consultar quaisquer gramáticas da língua portuguesa no item 
“classificação de sujeito”. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 11. RECURSO DEFERIDO. Após calcular o M.M.C de 4, 3 e 
2:  
 

3(𝑥 + 3) − 4(𝑥 + 1) + 24 = 6(𝑥 − 1) + 24𝑥

12
 

 

3𝑥 + 9 − 4𝑥 − 4 + 24 = 6𝑥 − 6 + 24𝑥

12
 

 
3𝑥 − 4𝑥 − 6𝑥 − 24𝑥 = −6 − 9 + 4 − 24 

 

−31𝑥 = −35 

𝑥 = −
35

−31
 

 

𝑥 =
35

31
 

 

Portando a alternativa correta passa a ser letra “C”.  
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PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 18. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Analisando a questão temos:  

 
8% = 0,08 

 

8% 𝑑𝑒
7

8
= 0,08 ∗

7

8
 

 
8

100
∗

7

8
= 0,07   e 

 
56

800
= 0,07 

 
Portanto, temos duas opções corretas A e B.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07. QUESTÃO Nº 08. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Sobre o acordo ortográfico vigente, há três afirmativas adequadas (A, B e E) e duas afirmativas 
inadequadas (C e D). 
 
Justificando as afirmativas que são incorretas: O hífen é continua utilizado em várias palavras da Língua 
Portuguesa como super-homem, guarda-chuva e outros; oficialmente, o alfabeto para a ter 26 letras, 
incluindo-se as letras K, W e Y. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 12. QUESTÃO Nº 19. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Analisando a questão temos:  
 

2,5 decâmetros = 25 metros 
0,3 hectômetros = 30 metros 

 
Logo, 25 m + 30 m = 55 metros, que não apresenta como alternativa de resposta na questão.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 14. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. O conceito de cacófato está 
corretamente apresentado pelo reclamante, pois trata-se de uma combinação de sons que soa 
"desagradável" por combinar sons sugestivos de outras palavras de cunho "pejorativo" e 
"inconveniente".  
 
Na frase analisada, tem-se o trecho "Carmem nunCA GAsta...", há a combinação da última sílaba de 
"nunca" com a primeira de "gasta", formando a palavra "caga". Comprova-de, assim o cacófato. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 17. QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita do candidato 
que analise com base no artigo 158 da lei orgânica do município, assim temos a transcrição do artigo: 
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Art. 158 - A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes do Município, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e 
também, ao seguinte: 

 
Desse modo a única questão que atende ao proposto é a alternativa “C”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 17. QUESTÃO Nº20. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De 
acordo com a análise das afirmativas não existe resposta correta para a questão. 
 
Analisando as afirmativas temos: 
 
Ser removido ou transferido a pedido em hipótese alguma. 
VERDADEIRO: Conforme previsto no edital, ele pode ser removido ou transferido salvo por interesse 
exclusivo da Secretaria Municipal Saúde do Município, entretanto esse critério não pode ser adotado a 
pedido.  
 
Licenciar-se para tratar de interesses particulares, exceto quando em aviso prévio ao superior imediato. 
FALSO: nesse caso não existe exceção. 
 
Ser colocado à disposição de outros órgãos ou entidades, Distrito Federal, Municípios, Estados, União, ou 
Poderes Legislativo ou Judiciário, salvo se houver interesse público. 
FALSO: Não há previsão no artigo de exceção, o fato de haver um salvo por interesse público não torna a 
afirmativa verdadeira. 
 
Obter licença por motivo de doença em pessoa da família, exceto para ascendentes e descendentes em 
terceiro grau. 
FALSO: O mesmo critério que se adota na segunda afirmativa, não se pode licenciar-se por motivos 
pessoais, não há exceção.  
 
Desse modo não existe resposta dentre as alternativas. 
 
 
PROVA ESPECIFICA AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO Nº 18. QUESTÃO Nº 29. RECURSO 
INDEFERIDO. Analisando as afirmativas temos: 
 
I. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência é considerado Infração gravíssima, com aplicação de multa e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses. 
CORRETO: A afirmativa está de acordo com o artigo 165. 
 

II. Caso o condutor for flagrado sobre a influência de álcool a única medida administrativa será a 
retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
INCORRETO: Haverá medida administrativa recolhimento do documento de habilitação e retenção do 
veículo. 
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III. De acordo com o Artigo 276, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar 
alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. 
CORRETO: Está de acordo com o referido artigo. 
 

IV. A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, 
constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 
psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. 
CORRETO: Está de acordo com o artigo 277, em seu artigo 2º 

 
Analisando as alternativas temos: 
 
[A] Somente a afirmativa I está correta. 

FALSO: As afirmativas I, II e IV estão corretos. 
 

[B] Todas as afirmativas estão corretas. 
FALSO: A afirmativa II está incorreta. 
 

[C] A afirmativa IV está incorreta e afirmativa I está correta. 
FALSO: A afirmativa IV está correta. 
 

[D] A afirmativa III está correta. 
VERDADEIRO: A afirmativa III está correta. 
 

[E] Todas as afirmativas estão incorretas 
FALSO: Somente a afirmativa II está incorreta. 

 
Desse modo a alternativa que atende a questão é a letra D, 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 21. QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Considerando as afirmativas a 
seguir, tem-se: 
 
“O texto é uma anedota.” – FALSO – O texto é uma crônica que parte de uma situação corriqueira 
possível ao contexto de um professor. 
 
“A professora dona da mala se chamava Edith.” – FALSO – Edith é a professora que estava sendo 
substituída. A dona da mala é a professora que substitui Edith. 
 
“O texto foi escrito em prosa, estruturado em parágrafos.” – VERDADEIRO – O texto é uma narrativa 
estruturada em parágrafos (um texto em prosa). 
 
“Os alunos sugerem à professora substituta que ‘fale forte’.” – FALSO – Essa sugestão parte de um 
professor. 
 
“O tempo verbal priorizado no texto é o futuro do presente.” – FALSO – O texto está narrado 
predominantemente no presente. 
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“A equipe de professores recebe a substituta com entusiasmo e acolhimento.” – FALSO – Nota-se que os 
professores não se mostram empáticos para com a professora substituta. 
 
“A mala que a professora carrega é um elemento fundamental para o desenrolar da história.” – 
VERDADEIRO – A metáfora da mala é que direciona a reflexão do texto. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 21. QUESTÃO Nº 03. RECURSO INDEFERIDO. Analisando: 
 
“Os verbos do texto são conjugados na terceira pessoa do plural.” – INCORRETO – Os verbos estão 
conjugados na primeira e segunda pessoas do discurso e o verbo “existir” no infinitivo. 
 
“O texto possui parênteses para indicar que a mensagem se trata de uma citação.” – INCORRETO – O 
texto não possui parênteses, possui aspas. 
 
“O termo “tua mão” funciona, sintaticamente, como complemento direto do verbo ‘Dê’.” – CORRETO – A 
firmação está na função do termo e não na classificação do mesmo. Compreender isso está atrelado à 
compreensão textual. “Tua mão” é objeto direto, funcionando como um complemento direto do verbo 
“dar”. 
 
“Na primeira frase do texto, há a ocorrência de uma colocação pronominal denominada mesóclise.” – 
INCORRETO – Mesóclise é o pronome no meio do verbo. No texto, ocorre uma ênclise e uma próclise. 
 
“No trecho “seguiremos juntos” há um pleonasmo proposital, para intensificar a união dos envolvidos.” – 
INCORRETO – Não há um pleonasmo no termo analisado, visto que a palavra juntos não é um sinônimo 
de seguir, podendo inclusive ser utilizado o termo como “seguiremos distantes, seguiremos separados, 
seguiremos cada um em sua casa”, entre outros. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 21. QUESTÃO Nº 04. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a concordância 
verbal, tem-se: 
 
“Só me restam as lembranças.” – ADEQUADA – O verbo concorda com “lembranças”. 
 
“Fazem cinco anos que estive aqui.” – INADEQUADA – O verbo “fazer” indicando tempo é impessoal, não 
flexiona para o plural. 
 
“Houveram muitos acidentes no carnaval.” – INADEQUADA – O verbo “haver” no sentido de “existir” é 
impessoal, não flexionando para o plural. 
 
“Há decisões complexas a serem tomadas.” – ADEQUADA – O verbo “haver” no sentido de “existir” 
corretamente empregado no singular. 
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“Podem ocorrer chuvas e trovoadas nesta semana.” – ADEQUADA – Aqui há uma locução verbal na qual o 
verbo principal transmite a impessoalidade e o verbo auxiliar está corretamente flexionado, concordando 
com “chuvas e trovoadas”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 21. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. As figuras de linguagem 
localizadas na questão anterior são, respectivamente: 
 
“Seus olhos são o mar azul.” – Metáfora, pois compara-se os olhos (característica de ser azul) ao mar (que 
também reflete o tom azul), sem o conectivo de comparação. 
 
“O pé da mesa está rachado.” – Catacrese, pois utiliza-se a palavra “pé” no lugar de um termo mais 
apropriado, por semelhança. 
 
“Aquele ônibus está cheio de pernas exaustas.” – Metonímia, pois utiliza-se o termo “pernas” como parte 
de um todo: pessoas. 
 
“O cheiro doce que o teu sorriso exala me encanta.” – Sinestesia, pois mistura-se os sentidos e as 
sensações: cheiro se sente pelo olfato e o paladar é que possibilita saber o sabor (doce). 
 
“O diretor da empresa enriqueceu por meios ilícitos.” – Eufemismo, pois tenta-se amenizar a informação 
de roubo pelo termo “meios ilícitos”. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 22. QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. Na questão, está informando 
que a aresta lateral da pirâmide mede 3 cm e não sua altura. 
 
Para o cálculo da altura, será necessário aplicar um Teorema de Pitágoras, do triângulo formado pela 
altura da pirâmide, aresta lateral e pelo segmento que parte da altura da pirâmide a sua aresta lateral na 
base da pirâmide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na figura acima, e de acordo com os dados apresentados, VB é a aresta lateral, h altura e PB = r.  

R é a diagonal do quadrado formado pelos apótemas da base, assim, r= 2√2 cm. 
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Aplicando o Teorema de Pitágoras, teremos: 

 

 

 
 

32 = h2 + (2√2)2 
 
Portanto, h = 1 
 
Logo o volume da pirâmide será: 
 

𝑉 =
16 ∗ 1

3
 

 

𝑉 =
16

3
 

 

 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 22. QUESTÃO Nº 09. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
 
Analisando a questão temos:  
 
 
(𝑥 + 1) ∗ (𝑥 − 2) ≥ 0 
Raízes dessa inequação 
X = - 1 e X = 2 
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Logo, os valores que atendem a essa inequação, estão no intervalo: 
 

] − ∞, 1] 𝑒 [2, +∞[ 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 22. QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. Os recursos apresentados, não 
apresentam argumentos suficientes para a anulação ou alteração de resposta. 
 
A referida questão aborda conceitos básico de Análise Combinatória, de acordo com o edital do concurso. 
 

𝐴6,3 = 120 → Arranjo 6, 3 a 3 

𝐶6,3 = 20 → Combinação 6, 3 a 3 
 
Logo, a expressão será: 
 

(120 − 20) + (120 + 20)

20
=

240

20
= 12 

 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 22. QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. O recurso não apresenta 
argumentos suficientes para anular ou alterar a resposta deste questão. Também, não foi identificado 
erro de impressão que impossibilitasse a resolução da mesma. 
 
Vide resolução: 
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Produto 

notável 

(𝑎 + 𝑏)2 − (𝑎 − 𝑏)2

𝑎 + 𝑏
:

𝑎𝑏

(𝑎 + 𝑏)3
 

(𝑎 + 𝑏)2 = (𝑎 + 𝑏) ∗ (𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
(𝑎 − 𝑏)2 = (𝑎 − 𝑏) ∗ (𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

  
Assim, teremos: 
 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − [𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2]

𝑎 + 𝑏
∗

(𝑎 + 𝑏)3

𝑎𝑏
 

 
 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 𝑎2 + 2𝑎𝑏 − 𝑏2

𝑎 + 𝑏
∗

(𝑎 + 𝑏) ∗ (𝑎 + 𝑏)2

𝑎𝑏
 

 
 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 𝑎2 + 2𝑎𝑏 − 𝑏2

𝑎 + 𝑏
∗

(𝑎 + 𝑏) ∗ (𝑎 + 𝑏)2

𝑎𝑏
 

 
 

4𝑎𝑏 ∗
(𝑎 + 𝑏)2

𝑎𝑏
= 4(𝑎 + 𝑏)2 

 
Sendo a resposta correta para a questão, a letra “A”. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 23. QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. O edital cita 
Sociedade sem limitar ou determinar a esfera de conhecimento, portanto, requer o edital que os 
candidatos possuam conhecimento amplo acerca do temas inseridos em Sociedade. 
 
As competências curriculares determinadas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que trata das 
competências específicas de Arte para o ensino Fundamental Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de 
circulação da arte na sociedade 
 
Conforme entendimento da BNCC a obra “O GRITO” está claramente inclusa em modos de produção e 
circulação da arte na sociedade, como competência de conhecimento do nível Fundamental II, 
abrangidos pelo 6º ao 9º ano do âmbito escolar. A mesma obra é comumente retomada no Ensino Médio 
escolar, na disciplina Literatura, quando se desenvolve a competência literária das Vanguardas Europeias 
que , entre outras temáticas, traz o ensino do Expressionismo , que é a característica marcante da obra “ 
O Grito”. 
 
Portanto, indefere-se o pedido de anulação uma vez que a mesma foi aplicada a candidatos, que, 
perpassaram os níveis escolares Ensino Fundamental e Ensino Médio, pressupondo assim competência de 
conhecimentos sobre conteúdos como o que foi cobrado na referida questão. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 23. QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. A conjuntura de 
ter havido duas alternativas com a mesma redação, não transmuda, nem em  por menores, o 
entendimento da questão Anita Garibaldi, no contexto histórico do Brasil, ficou conhecida por atuar “Na 
Revolução Farroupilha”, portanto ,única alternativa correta para essa questão é a letra “D”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 24. QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as afirmativas temos: 
 
Mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa do contraditório. 

CORRETO: a inserção da palavra disciplinar na frase não torna a questão incorreta, vale ressaltar 
que o processo administrativo nesse caso está relacionado ao cargo, ou seja o processo 
administrativo disciplinar visa apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido. 

 
Em virtude de sentença judicial em aberto. 

INCORRETO: nesse caso somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
 
Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa do 
contraditório. 

CORRETO: Conforme previsto no edital na legislação, deve ser assegurado a defesa do servidor. 
 
Analisando as alternativas somente a alternativa “C” atende ao solicitado. 
 
 
PROVA ESPECIFICA ASSISTENTE SOCIAL Nº 25. QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. José Paulo Netto reforçam que o” projeto ético-político do serviço social vincula-se a um 
projeto societário que propõe a construção de um novo modelo de sociedade, uma nova ordem social, 
sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero, e reafirma a defesa intransigente dos direitos 
humanos e a recusa do arbítrio e do preconceito”. 
 
Na alternativa B da questão 27 a palavra mundial coloca a questão como incorreta pelas referências 
textuais de diversos autores. 
 
 
PROVA ESPECIFICA ENGENHEIRO AMBIENTAL Nº 28. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. 
Diferentemente da química inorgânica, na engenharia ambiental considera-se a chuva ácida quando o pH 
da água é menor que 5,5 devido a presença de ácido nítrico e ácido sulfúrico.  
 
 
PROVA ESPECIFICA ENGENHEIRO AMBIENTAL Nº 28. QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. Existem duas alternativas INCORRETAS na questão. Analisando as alternativas não existe 
relação entre a eutrofização e a presença de metais pesados.  
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PROVA ESPECIFICA ENGENHEIRO CIVIL Nº 29. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Na questão fica 
muito claro que o cimento deverá, além de conter um baixo calor de hidratação, apresentar a melhor 
resistência à penetração de cloretos. Os cimentos com menor calor de hidratação são os que contém a 
menor quantidade de clínquer, ou seja, os cimentos do tipo CP III e IV (ABNT NBR 16697:2018). Como o 
CP IV não está entre as alternativas, essa informação já poderia ser suficiente para marcar a alternativa 
“E”. 
 
Outra questão abordada que deixa evidente que o melhor tipo de cimento é o CP III diz respeito à sua 
capacidade de reter os íons cloretos. O alumínio presente na escória de alto forno se combina 
quimicamente com o cloreto, formando o “sal de Friedel”. Essa combinação impede que o Cl - penetre 
para o interior do concreto e reaja com o aço, iniciando o processo de corrosão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA FONOAUDIÓLOGO Nº 30. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. A questão está 
dentro do conteúdo programático, onde são solicitadas questões relacionadas à “orientações escolares 
em relação à inclusão e aos distúrbios de aprendizagem, entre outros.”. Ainda, dentre as diversas áreas 
de atuação do Fonoaudiólogo, a Fonoaudiologia Educacional é uma das áreas de especialização da 
Fonoaudiologia, voltada ao estudo e atuação para a promoção da Educação, em todos os níveis ou 
modalidade de ensino. 
 
Sendo assim, é de conhecimento e dever do Fonoaudiólogo Educacional conhecer sobre o Atendimento 
Educacional Especializado, além de assessorar, prestar consultoria e oferecer treinamento aos 
profissionais da equipe de inclusão contribuindo com a orientação aos professores das salas de 
recursos, que são constituídas conforme a necessidade de cada escola e de acordo com os casos de 
crianças nelas incluídas; realizar apoio ao Atendimento Educacional Especializado, por meio da 
organização das demandas, da avaliação das necessidades específicas dos alunos (recursos e apoios), 
garantindo a continuidade do planejamento educacional dos estudantes com deficiência e dificuldades 
relacionadas à aprendizagem; promover encontros com os professores da escola regular (professor da 
sala de aula e de apoio) e o AEE, a fim de refletir e definir, junto aos profissionais envolvidos, melhores 
estratégias educacionais, avaliações e adequação curricular. 
 
 
PROVA ESPECIFICA JORNALISTA E REDATOR Nº 31. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. O conceito  
de “ melhor” deve-se entender como “aquele que possui o máximo de atributos para satisfazer certos 
critérios de apreciação”. Partindo desse pressuposto, a única alternativa que por possuir mais atributos 
satisfaz, de forma mais abrangente, o entendimento de  “Media Training”: é a  letra “E”. 
 
 
PROVA ESPECIFICA JORNALISTA E REDATOR Nº 31. QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR A 
RESPOSTA PARA LETRA E.  Analisando as afirmativas temos: 
 
O jornalista é responsável por toda a informação que divulga independente de ter sido alterado por 
terceiros. 

FALSO: Está em desacordo com o código de ética em seu artigo 8º 
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O jornalista deve permitir o direito de resposta às pessoas envolvidas ou mencionadas em sua matéria, 
quando ficar demonstrada a existência de equívocos ou incorreções. 

FALSO: A afirmativa leva a entender que somente caso haja a existência de equívocos ou 
incorreções é que seria dado o direito de resposta, entretanto é possível verificar que caso a 
pessoa seja citada deve ter seu direito de resposta. 

 
O jornalista deve ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não 
comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente demonstradas ou verificadas. 

VERDADEIRO: O jornalista deve ouvir as pessoas e instituições envolvidas, nos termos do artigo 
12 do código de ética dos jornalistas brasileiros. 

 
O Jornalista deve tratar com respeito a todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar, 
exceto em caso de discordância política. 

FALSO: Deve haver tratamento com respeito de todas as pessoas mencionadas, independente 
das discordâncias políticas. 

 
Desse modo, a resposta correta para a questão é a letra “E” 
 
 
PROVA ESPECIFICA JORNALISTA E REDATOR Nº 31. QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. Enviar 
diretamente um Release aos jornalistas é uma forma de envio aceitável, assim sendo, a alternativa “C” faz 
referência ao Release. 
 
O Release é uma ferramenta normalmente redigido por um profissional da área da Comunicação, 
contudo, não é uma ferramenta de uso exclusivo dos profissionais dessa  área, e não há impedimentos 
para qualquer outro individuo que não seja da área de Comunicação possa redigir um Release. 
  
Desde que seja bem redigido um Release pode sim ser apreciado por um jornalista, mesmo que escrito 
por quem não seja da área de Comunicação. Portanto, a alternativa “D” é a resposta dessa questão pois 
não faz referência ao Release, uma vez que, um Release não é redigido somente por um profissional da 
área de comunicação. 
 
 
PROVA ESPECIFICA MÉDICO Nº 32. QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. Houve um equívoco na 
divulgação do gabarito, resposta correta letra “C”.  
 
 
PROVA ESPECIFICA MÉDICO Nº 32. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. As principais indicações 
dialíticas são: 
 

✓ Hiperpotassemia – acima de 5,5 meq/L com alterações ao ECG ou maior que 6,5 meq/L. 

✓ Hipervolemia: edema periférico, derrames pleural e pericárdico, ascite, hipertensão arterial e ICC 

- Uremia: sistema nervoso central (sonolência, tremores, coma e convulsões) sistema 

cardiovascular (pericardite e tamponamento pericárdico), pulmões (congestão pulmonar e 

pleurite), aparelho digestivo (náuseas, vômitos e hemorragias digestivas)  
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✓ Acidose metabólica grave.  

✓ Outras: hipo ou hipernatremia, hipo ou hipercalcemia, hiperuricemia, hipermagnesemia, 

hemorragias devido a distúrbios plaquetários, ICC refratária, hipotermia e intoxicação exógena 

Disponível em: https://arquivos.sbn.org.br/uploads/Diretrizes_Insuficiencia_Renal_Aguda.pdf 
 
 
PROVA ESPECIFICA MÉDICO Nº 32. QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. Houve um equívoco na 
divulgação do gabarito, resposta correta letra “D”.  
 
 
PROVA ESPECIFICA PROFESSOR DE EUCAÇÃO BÁSICA I Nº 33. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO.  
Diante das questões [B], [C], [D], [E] que não condiz com o Projeto Político Pedagógico uma vez que, o 
Projeto Político Pedagógico é propõe uma formação de organização do trabalho  para superação dos 
conflitos, buscando acabar com as relações competitivas, corporativas e autoritárias buscando 
transformar a rotina do mundo interno da escola. 
 
Conclui-se, destas breves orientações a resposta correta é a letra [A] Facilitar a gestão escolar ao servir de 
instrumento promotor da melhoria do perfil dos profissionais da escola. Tratando-se de uma referência 
norteadora para o trabalho de todas as unidades escolares, ou seja, o Projeto Político Pedagógico é um 
planejamento que tem como objetivo principal o desenvolvimento de um ensino de qualidade e os meios 
para alcança – ló. 
 
 
PROVA ESPECIFICA PROFESSOR DE EUCAÇÃO BÁSICA I Nº 33. QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. 
Houve um equívoco na divulgação do gabarito, resposta correta letra “[B] Avaliação formativa” 
 
Esse tipo de avaliação é usada para medir a aprendizagem do aluno durante a aula. Ela é informal, vale 
pouca nota, é utilizada ao longo de uma palestra e é desenvolvida para dar aos alunos a oportunidade de 
mostrarem que compreenderam o assunto (como no exemplo a atividade do relógio). As escolas 
normalmente não enviam os relatórios das avaliações formativas para casa, mas são uma parte 
importante do ensino e da aprendizagem dentro da escola. Se você ajuda seus filhos com a tarefa de 
casa, você provavelmente está utilizando uma versão das avaliações formativas quando estudam juntos. 
 
 
PROVA ESPECIFICA PSICÓLOGO Nº 34. QUESTÃO Nº 25. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. De acordo com a lei 13840/19, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas, em seu artigo 23-A, § 5º, sustenta que: 
 
§ 5º A internação involuntária: 
 

III. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo MÁXIMO de 90 (noventa) 
dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável; 

 

https://arquivos.sbn.org.br/uploads/Diretrizes_Insuficiencia_Renal_Aguda.pdf
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Desta feita, a ausência da palavra “MÁXIMA”, determinando o prazo estipulado para a internação 
involuntária, prejudica a alternativa em tela, por apresentar outras interpretações, e também por tornar-
se contrária a legislação vigente. 
 
Em relação a apresentação de possível equívoco quanto as etapas da internação, torna-se importante 
destacar que “aspectos”, ou maneira pela qual se apresenta a internação voluntária na legislação, é 
dada por etapas, que não se excluem, e não promovem uma ordenação, apenas uma complementação.   
 
 
PROVA ESPECIFICA PSICÓLOGO Nº 34. QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Cabe avaliar de acordo com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, Lei 
13.840/19, em seu artigo 26-A, dispõe que: 
 
“O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-
se por:” 
 

III. Ambiente RESIDENCIAL propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, 
atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, 
vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade 
social. 

 
Portanto tal alternativa apresenta equívoco ao mencionar ambiente FAMILIAR, o que prejudica no 
gabarito da referida questão, assim como em sua interpretação.  
 
 
PROVA ESPECIFICA VETERINÁRIO Nº 36. QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Após análise, verificamos que houve um erro de digitação, confundindo assim o candidato no 
ato da análise da resposta deixando a afirmativa “I” falsa.  
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


