
 

Belo Horizonte, 14 de Novembro de 2017. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2017 

 
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 01/2017. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02 e 04, QUESTÃO Nº 13 E PROVA DE MATEMÁTICA Nº 38 QUESTÃO 13 . 
RECURSO DEFERIDO. Alterar questão para letra “A”. 
A expressão matemática 00 é considerada como uma indeterminação em Matemática. Em cálculo, como 
é uma expressão muito usada, ela é considerada por convenção como sendo igual a 1. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. Em relação a porcentagem, o 
seu cálculo será sempre proporcional aos valores. Assim, como não foi dado um valor inicial, utiliza-se 
como valor inicial 100. Logo teremos: 
 

Valor inicial = R$ 100,00 
 
1º aumento - 100 * 20% = 20 
 
Valor do produto = R$ 120,00 
 
2º aumento – 120 * 20% = 24 
 
Valor do produto = R$ 144,00 
 
Desconto ao final dos dois aumentos: 144 – 20% = 28,8 
 
Logo, R$ 28,80 opção C 

 
 



 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. Na Matemática, mais 
precisamente nas operações com frações, a expressão “de” se refere a operação de multiplicação. Logo 

calcularmos de  , encontraremos o mesmo resultado ao fazermos   de
  

 

Uma vez que a multiplicação é comutativa, ou seja, não altera o valor quanto a ordem da multiplicação. 
Assim, 

 
 

 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO.  Definição de Igualdade de 
conjuntos:  
• Igualdade de conjuntos  
 
Podemos dizer que dois ou mais conjuntos são iguais se os elementos de um forem idênticos aos dos 
demais, matematicamente representamos uma igualdade pelo sinal =.  
 
Dado o conjunto A = {0, 1, 2, 3, 4} e o conjunto B = {4, 3, 2, 1, 0}, observando os elementos de cada 
conjunto percebemos que são idênticos, então podemos  
dizer que A = B (A igual a B).  
 
Quando comparamos A e B e eles não são iguais dizemos que são diferentes representados assim A ≠ B.  
 
Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/conjunto-seus-elementos.htm 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03, QUESTÃO Nº 26, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
05, QUESTÃO Nº 21 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO Nº 19. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. João Goulart era vice na chapa de Jânio Quadros, quando foi 
eleito.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09, QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO.  As definições dos reclamantes 
sobre a transitividade verbal está correta, como nota-se na seqüência. São intransitivos (VI) os verbos que 
não necessitam de objetos para serem entendidos, pois por si só já se completam. Os verbos transitivos 
diretos (VTD) são aqueles que precisam de complemento para estabelecer sentido completo ao 
enunciado, sendo esse complemento um objeto direto, sem uso de preposição.  Os verbos transitivos 
indiretos (VTI) precisam dos complementos regidos por preposição. Quando o verbo requer dois objetos 
na frase, esses são transitivos diretos e indiretos (VTDI) ou bitransitivos. As gramáticas tradicionais 
confirmam as teorias apresentadas pelos reclamantes. 
 



 

Essas teorias, por sua vez, estão corretamente empregadas nas frases da questão referida. As indagações 
principais giram em torno da primeira oração e a classificação do verbo “tratar” quanto a sua 
transitividade.  
Antes de apresentar a análise detalhada das orações que constam na questão de número 01, ressalta-se 
que toda teoria linguística deve ser contextualizada nas ocorrências em que aparecem, pois um mesmo 
verbo possui várias regências segundo a sua significação. 
 
Segue a análise: 
 

I. Todos a tratam por senhora.  
O verbo “tratar” nessa oração é verbo transitivo direto (VTD), apresentando o sentido de número 6 do 
dicionário Michaelis online, sendo “Dispensar um determinado tipo de tratamento a alguém ou alguma 
coisa”. O objeto direto desse verbo é o pronome oblíquo “a”. O termo “por senhora” é o modo como a 
senhora é tratada e não um objeto indireto que completa o verbo em questão. Na análise sintática, tal 
termo é classificado como Adjunto Adverbial de Modo. Não é todo termo que apresenta uma preposição 
que funciona para completar o verbo segundo a sua necessidade. É necessário analisar sintaticamente os 
termos para determinar a função de cada um. Para finalizar a análise da oração proposta, a palavra 
“Todos” é o sujeito simples e o predicado classifica-se como verbal nesse caso. 
 

II. A pobreza e a preguiça andam juntas.  
O verbo “andar” na oração presente é intransitivo (VI), pois possui o sentido de caminhar e não precisa 
de objetos para estabelecimento de sentido do enunciado. 
 

III. Já outro dia, encontrei-o muito preocupado.  
O verbo assinalado na oração III é transitivo direto (VTD) tendo como objeto o pronome oblíquo “o”. 
 

IV. A fábrica fornece alimento aos profissionais.  
A palavra “fornece” funciona como verbo transitivo direto e indireto (VTDI) nessa frase. O objeto direto é 
“alimento” e o objeto indireto é “aos profissionais”. 
 

V. Os trabalhadores assistiram à cena apáticos.  
A palavra “assistir” aqui possui sentido de presenciar um fato, por isso é um verbo transitivo indireto (VTI) 
tendo o termo “à cena” como objeto direto. 
 

VI. O ano atual familiarizou o homem com máquina. VTDI 
A palavra “familiarizou” funciona como verbo transitivo direto e indireto (VTDI) na frase VI. O objeto 
direto é “o homem” e o objeto indireto é “com a máquina”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09, QUESTÃO Nº 04. RECURSO INDEFERIDO. Segundo as regras tradicionais 
da Língua Portuguesa, mais precisamente Domingos Paschoal Cegalla em sua Novíssima Gramática da 
Língua Portuguesa no título Regência Verbal, o verbo contentar acompanhado com pronome “se” 
“constrói-se com objeto indireto (ou oração objetiva direta) regido das preposições com, de ou em”. 
Diante da argumentação apresentada.  
 



 

 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09, QUESTÃO Nº 05. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Reclama-se que o enunciado possui duas alternativas que o atenda, sendo “Acostuma-te à lama que te 
espera!” a primeira, e “Somente a Ingratidão – esta pantera –” a segunda. Alguns reclamantes 
questionaram ainda a troca do gabarito, considerando a alternativa “A” como resposta adequada, porém 
a questão está anulada, visto que tanto a alternativa “A” quanto a alternativa “D” podem ser 
caracterizadas personificação. 
 
O primeiro verso analisado, a alternativa “A”, pode ser considerado personificação, pois o verbo 
“esperar” indica uma ação pensada, planejada, humana, que está aplicada à “lama”. Já a resposta contida 
no gabarito oficial, o último verso, também dentro do contexto, seguido pelo verso que o acompanha no 
poema, assume o papel humano de ser “companheira inseparável”. Há ainda um reforço da figura de 
linguagem empregada quando, ao grafar a palavra Ingratidão, faz-se a opção pela inicial maiúscula, 
tornando-a um Substantivo Próprio no contexto, ou seja, personificando-a. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09, QUESTÃO Nº 09. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
O enunciado da questão solicita o reconhecimento das vírgulas para marcar o adjunto adverbial 
INTERCALADO e não deslocado. Na alternativa “B”, há sim um adjunto adverbial de tempo, porém não 
encontra-se intercalado, entre a frase, e sim deslocado para o início da mesma. Na alternativa “D”, 
porém, a palavra “todavia” funciona como Adjunto Adverbial modificando a ação verbal “estão 
produzindo” e não como conectivo ligando orações. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09, QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. Na questão referida, a primeira 
observação importante é que trata-se do gênero textual “poema”, cuja interpretação é subjetiva, texto 
de linguagem predominantemente conotativa na maioria das vezes, ou seja, não é literal, denotativa. 
 
A afirmativa I está incorreta, pois, apesar de haver uma comparação metafórica entre as pombas e os 
sonhos, essa se faz nos tercetos, ou seja, nas duas últimas estrofes. Apenas neles é possível identificar a 
comparação entre esses elementos citados. 
A afirmativa II está incorreta também, porque o eu lírico, na última estrofe, diz que os sonhos não 
regressam aos corações como as pombas aos pombais, tratando-se, então de uma diferença localizada 
nas metáforas, não uma semelhança como afirmado no item analisado. 
A afirmativa III, por sua vez, está adequada à interpretação do texto, pois, ao analisar o poema todo, 
percebe-se que o elemento natural “madrugada” refere-se à juventude, momento de maior energia e 
descobertas humanas, enquanto a “tarde” refere-se à velhice. Esse ciclo natural do amanhecer indicado 
pela madrugada e do entardecer é uma alusão ao ciclo da vida. 
Já a afirmativa IV está incorreta, pois o texto possui uma colocação pronominal denominada ênclise 
(pronome após o verbo) nos dois primeiros versos. 
Por fim, a afirmativa V refere-se ao uso das reticências no texto. Tal pontuação não demonstra 
incompletude do assunto, tampouco interferem na interpretação do mesmo, ao contrário, é nesse 
momento que o leitor é “convidado” a participar efetivamente da leitura e a refletir sobre as metáforas 
apresentadas no poema. 
 



 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 16 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
13, QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 

Recentemente os Estados Unidos anunciou a saída da UNESCO, sobre esse assunto analise: 
 
I. O Significado de UNESCO é Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura.  
(VERDADEIRO – De fato o significado de UNESCO está correto.) 

II. Um dos motivos declarado para a saída da UNESCO foi, que a organização possui um viés “anti-
Israel”. 
(VERDADEIRO- Conforme é possível verificar em 
(https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/10/12/estados-unidos-
anunciam-sua-saida-da-unesco.htm) 

III. O primeiro-ministro Jordaniano Benjamin Netanyahu, anunciou que seu país também deixaria a 
Unesco. 
(FALSO – Benjamin Netanyahu é primeiro ministro de ISRAEL e não da JORDÂNIA. Veja mais em 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-10/apos-saida-dos-eua-israel-
tambem-anuncia-que-deixara-unesco; 
https://www.publico.pt/2017/10/12/mundo/noticia/estados-unidos-saem-da-unesco-em-
dezembro-1788634.) 

 
Marque a alternativa verdadeira: 
 
[A] Somente a afirmativa I está correta. (FALSO – A afirmativa II também está correta.) 
[B] A afirmativa II está correta. (VERDADEIRO – A afirmativa II está correta.) 
[C] Todas as afirmativas estão corretas. (FALSO – A afirmativa III está incorreta.) 
[D] A afirmativa II e III estão corretas. (FALSO - A afirmativa III está incorreta.) 

 
Assim a resposta correta para a questão é a alternativa “B”. Ainda, não houve por parte do edital de 
concurso restrição quanto ao período em que o conteúdo poderia ser cobrado, sendo pertinente o 
assunto ser cobrado de acordo com o programa de provas “Política e Economia mundiais.” 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 19, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
13, QUESTÃO Nº 14, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 18, QUESTÃO Nº 14 E PROVA DE 
CONHECIMENTOS GERAIS Nº 27, QUESTÃO Nº 24, RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.   
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 18 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
13, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 

Sobre o pintor Vincent Van Gogh, marque a alternativa incorreta: 
 



 

[A] Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Groot-Zundert, Holanda, e morreu 29 de julho de 
1890, aos 37 anos, na França, decorrente de ferimento causados por uma tentativa de suicídio 
com uma arma. 
 
(VERDADEIRO – Conforme é possível verificar em: https://seuhistory.com/biografias/vincent-van-gogh.  
Sobre a teoria de que ele não tenha cometido suicídio, não é difundida entre os historiadores.  
 
Veja mais em: http://www.nytimes.com/2011/10/21/books/van-gogh-the-life-by-steven-naifeh-and-
gregory-white-smith.html.  
WALTHER, Ingo F.,; METZGER, Rainer. Vicent Van Gogh – Obra Completa de Pintura. I Volume. Pag. 718. 
Taschen, 2006.) 

 
[B] Durante a estadia do amigo Gauguin que Van Gogh teve um surto psicótico e o ameaçou com 

uma faca. A briga terminou com Van Gogh cortando um pedaço da própria orelha. 
 
(VERDADEIRO: Veja o relato de Gauguin: 
“Segundo Gauguin, a 23 de Dezembro Vincent Ameaçara-o com uma navalha. Gauguin saira de casa à 
pressa e fora passar a noite num hotel. Durante a noite, Vincent corta o lóbulo da orelha esquerda num 
acesso momentâneo de loucura.”  
 
Fonte: WALTHER, Ingo F.,; METZGER, Rainer. Vicent Van Gogh – Obra Completa de Pintura. I Volume. Pag. 
713. Taschen, 2006. 
Veja mais em https://seuhistory.com/biografias/vincent-van-gogh) 
 

[C] O pintor ficou internado em um hospital psiquiátrico, Durante o período em que esteve recluso, o 
artista teve ciclos de intensa criatividade e também de extrema violência. Foi nessa época que ele 
produziu os famosos “Noite Estrelada” e “Íris”. 
 
(VERDADEIRO: Conforme é possível verificar os quadros são de Maio e junho de 1889, período em que o 
pintor foi para o Hospital.  
“Embora se sinta melhor, a 8 de Maio Vincent dá entrada – acompanhado pelo Ver. Salles que já o andava 
a tratar há algum tempo- no Hospital para doentes mentais de Saint-Paul-de-Mausole, em Saint-Rémy-de-
Provence, a menos de 32 quilômetros de Arles.” 
 
Fonte: WALTHER, Ingo F.,; METZGER, Rainer. Vicent Van Gogh – Obra Completa de Pintura. I Volume. Pag. 
714. Taschen, 2006.  
Veja mais em: https://www.megacurioso.com.br/artes/43027-conheca-a-verdadeira-historia-sobre-a-
orelha-de-van-gogh.htm) 
 

 
[D] Em 1888, van Gogh decidiu se mudar para Bruxelas e se tornar um artista. Embora ele não tivesse 

treinamento formal de arte, seu irmão, Paul, que trabalhava como industrial, se ofereceu para 
apoiar van Gogh financeiramente. 
 
(FALSO: O irmão de Vincent era Theo e trabalha como comerciante de Arte.  
Fonte: https://www.megacurioso.com.br/artes/43027-conheca-a-verdadeira-historia-sobre-a-
orelha-de-van-gogh.htm; https://seuhistory.com/biografias/vincent-van-gogh). 



 

 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 14, QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. 
Considerando o propósito de garantir o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e 
nutrição, o acompanhamento/ monitoramento de usuários que foram submetidos à cirurgia bariátrica 
(assim como quaisquer outros usuários) na rotina dos serviços assistenciais tem como objetivo alcançar 
esse propósito, os recursos que argumentam que essa alternativa está incorreta não procedem e foram 
indeferidos. 
 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 14, QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. 
Argumentos inconsistentes, sem referência, uma vez que o indicador “cobertura de esgotamento 
sanitário” é um indicador de cobertura, como o proprio nome diz.  
Gentileza consultar a referencia: REDE Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos 
para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações / Rede Interagencial de Informação para a Saúde - Ripsa. – 
2. ed. – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 349 p.: il. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 15, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. Segundo Art. 17 
do Estatuto do idoso. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: 

 
        I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 
        II – pelos familiares, quando o idoso no ão tiver curador ou este não puder ser contactado em 
tempo hábil; 
        III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para 
consulta a curador ou familiar; 
        IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que 
deverá comunicar o fato ao Ministério Público. 

 
Ou seja, o médico só opta pelo tratamento quando ocorrer risco iminente ou quando não houver curador 
ou familiar conhecido.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 20, QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Existem duas alternativas corretas para a questão. 
 
Bula do medicamento anexa. 



 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 20, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. O acolhimento como 
postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde favorece a construção de uma 
relação de confiança e compromisso dos usuários com as equipes e os serviços, contribuindo para a 
promoção da cultura de solidariedade e para a legitimação do sistema público de saúde. Favorece, 
também, a possibilidade de avanços na aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em 
defesa do SUS como uma política pública essencial da e para a população brasileira. O que é importante 
se extrair da questão é a importância da construção de uma relação de confiança entre profissionais e 
paciente, independente da classe. 
 
DISPONÍVEL EM: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_saude_2ed.pdf P.5 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 20, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO Nº 23, QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. A marcação da alternativa está errada. Para a alternativa ser considerada como correta, a 
simbologia  deveria ser:  
 
 
 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO Nº 24, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. 
A questão apresenta apenas uma alternativa incorreta, ou seja, a alternativa “C”.  
 



 

Ressaltamos que na alternativa A, (excerto do artigo 5 da LDB, incluindo suas alterações) determina sobre 
o “acesso à educação básica”, enquanto alternativa C (excerto do artigo 4 da LDB incluindo suas 
alterações) determina os deveres do Estado em relação a Educação Infantil.   
  
Ver mais em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm, acesso em 12/11/2017 às 17h40.  
 
Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 
constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 
 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 27, QUESTÃO Nº 27 E QUESTÃO Nº 29. RECURSO 
PARCIALMENTE DEFERIDO. A questão já havia sido alterada pelo Gabarito Provisório (Alterado). 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 28, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. Melzack e Wall 
propuseram a teoria das comportas medulares (1965) pela ativação dos mecanorreceptores de 
acomodação rápida e sua respectiva fibra axonal de grande calibre, a FIBRA A-BETA, E NÃO A-DELTA 
(MIELÍNICA). As fibras A-Delta, mielínicas, que conduzem estímulos de dor, podem influenciar na 
analgesia pelo mecanismo de inibição da dor pelos opiódes endógenos. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 28, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. A justificativa 
proposta pelo candidato não procede, visto que, de acordo com o edital do concurso, Delisa(2002), 
descreve as síndromes clínicas ocasionadas pelo Acidente Vascular Encefálico(AVE), que podem ser 
analisadas e verificadas em seu livro, volume 2, pagina 1231-1233. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 28, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A força de 
cisalhamento nas articulações pode aumentar quando se utiliza exercícios de cadeia cinética aberta, em 
função das características da alavanca (Distal e monoarticular), principalmente na articulação do joelho. 
Por se tratar de uma osteoatrose de joelho, o exercício de flexão de joelho, pela cadeia cinética aberta, 
leva ao aumento do atrito articular, resultando em maior agressão as estruturas cartilaginosas e, 
conseqüentemente, ao fator degenerativo. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE GINECOLOGISTA OBSTETRA Nº 30, QUESTÃO Nº 21. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE GINECOLOGISTA OBSTETRA Nº 30, QUESTÃO Nº 23. RECURSO DEFERIDO.  A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
 



 

PROVA ESPECÍFICA DE GINECOLOGISTA OBSTETRA Nº 30, QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO.  A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO Nº 31, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO.  O estudo da doença se 
baseia em dados epidemiológicos, estatísticos, sinais, sintomas. Por tanto o estudo abrange todas essas áreas, 
devido à importância de seu conhecimento para melhor abordar as patologias, não sendo uma matéria 
separada e sim parte de todo conteúdo.  
 
O risco atribuível  ou diferença absoluta de risco é outra medida de associação entre exposição e desfecho.  
Especificamente, o risco atribuível compara a incidência de uma doença (desfecho) no grupo de expostos e 
não expostos. Sem avaliar uma sazonalidade. Ou mesmo avaliar entre inicio dos sintomas ou cura. Sendo 
assim avalia somente o risco de uma pessoa saudável exposta, uma pessoa saudável não exposta de se 
contrair a doença.  
 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE NUTRICIONISTA Nº 32, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO.  Recomenda-se ao 
candidato consultar a RDC 216/2004, pois nela está explícito que não se refere às cozinhas de 
estabelecimentos assistenciais de saúde, situação na qual se enquadra as cozinhas hospitalares, mesmo 
que a referencia citada pelo candidato recomende o contrário. Vale ressaltar que trata-se de um trabalho 
de conclusão de curso de especialização, de âmbito local, não foi publicado em periódicos de excelência 
da área, nem mesmo confirmado ou validado pela ANVISA para ser aceito como verdade amplamente 
aceita sobre o tema, portanto o recurso foi indeferido. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA Nº 35, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO.  A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


