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Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2020. 

 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ/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 01. QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. A questão pede ao candidato 
que assinale a alternativa em que tenha palavra escrita CORRETAMENTE. A única alternativa que 
responde é a “D”. Nas demais, deveriam estar grafadas, respectivamente: 
 

� Pré-candidato – “pessoal que pretende disputar um cargo em uma eleição”. 
� Pró-vida – “que favorece a vida”. 
� Extra-hospitalares – “que está fora do hospital”. 

 
Assim, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05. QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as alternativas 
constantes na questão 01, tem-se: 
 
“O texto em questão é um anúncio.” – VERDADEIRO – Conforme definição dois (02), constante no 
dicionário da Língua Portuguesa Michelis em sua versão digital, complementada pela definição 01 e 03 
(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/an%C3%BAncio/), o 
anúncio visa convencer o leitor à adesão de um produto, serviço ou ideia. A ideia ANUNCIADA no texto 
em questão é a da preservação do meio ambiente. Vale ressaltar que se trata aqui do GÊNERO TEXTUAL e 
não da categorização técnica do texto em “Texto de Publicidade” ou “Texto de Propaganda”, vertentes 
utilizadas e estudadas em cursos de Publicidade e Propaganda e/ou Marketing. Os anúncios que vendem, 
que têm objetivo comercial são tecnicamente categorizados como “Texto de Publicidade”. Já os textos 
que têm o objetivo de propagar uma ideia são “Textos de Propaganda”. O GÊNERO ANÚNCIO pode 
ANUNCIAR tanto a ideia, quanto o produto/serviço. Sendo assim, um anúncio pode tentar convencer o 
leitor a aderir uma ideia ou a comprar algo.  
 
“O texto possui linguagem verbal e não verbal.” – VERDADEIRO – Há palavras e imagens na composição 
do anúncio analisado. 
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“O objetivo do texto é estimular a “ideia” de preservação do meio ambiente.” – VERDADEIRO – 
Conforme mencionado na análise da primeira afirmativa, o texto intenciona, por meio de imagens que 
formam um pulmão e das frases de efeito, sensibilizar o leitor quanto à necessidade de preservação do 
meio ambiente para preservar a própria vida. 
“Não há uma relação entre a imagem e as frases constituintes do anúncio.” – FALSO – As árvores que 
formam os pulmões e as frases “Quer continuar a respirar?” e “Comece a preservar” têm toda uma 
coerência com intenção da mensagem a respeito da preservação do meio ambiente anunciada pela 
CONSTRUAI. 
 
Diante da análise acima, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05. QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. Primeiramente, ressalta-se que 
o sentido proposto por um período composto por coordenação se dá pelo uso da CONJUNÇÃO. É a 
conjunção a responsável por estabelecer uma “classificação” da oração coordenada sindética, segundo o 
sentido proposto. Diante disso, analisando as alternativas, tem-se: 
 
“Estudei bastante, logo serei aprovado.” – A conjunção LOGO estabelece o sentido da oração coordenada 
sindética em relação à coordenada assindética (aquela que não tem o conectivo), sendo este um sentido 
CONCLUSIVO mediante ao fato de o sujeito ter estudado bastante. Conclui-se pela ação de ter estudado 
bastante que o mesmo será aprovado. 
 
“Estudei bastante, pois quero ser aprovada.” – A conjunção POIS auxilia na relação de EXPLICAÇÃO acerca 
da oração coordenada assindética. A vontade de ser aprovada é o motivo do sujeito estudar bastante. O 
sujeito estuda bastante PORQUE quer a aprovação. 
 
“Ou estuda bastante, ou será não será aprovado.” – Há um equívoco de digitação aqui que foi facilmente 
identificado pelo reclamante e sua interpretação também claramente identificada. A palavra “será”, 
presente após o “ou”, está digitada “a mais” na questão. O equívoco é identificado e pragmaticamente 
corrigido pelo leitor/falante justamente por perceber a intenção ALTENATIVA sugerida pela conjunção 
OU. O equívoco aqui não justifica a anulação desta questão, ainda mais diante da explicação dos demais 
itens. 
 
“Estudei bastante, contudo não me sinto preparado.” – Aqui, espera-se que o sujeito esteja preparado, 
pois ele estudou muito. A oração coordenada sindética adversativa, por meio da conjunção CONTUDO, 
expressa um sentido de CONTRADIÇÃO ao que é esperado. 
 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05. QUESTÃO Nº 03. RECURSO INDEFERIDO. Inicia-se este explicando o 
enunciado da questão que requer do candidato o conhecimento sobre “Períodos simples e compostos”: 
Há oração absoluta em.  
Oração absoluta nada mais é que a única oração do período, por isso é ABSOLUTA. O candidato deveria 
assinalar a alternativa exemplo de período simples. Diante disso, o candidato deveria localizar o verbo 
e/ou a locução verbal para analisar se havia apenas uma oração no item analisado ou mais de uma. 
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Diante disso, tem-se: 
 
“Entre, sente-se e ouça com atenção.” – Período composto por três orações, devido à presença dos 
verbos “entre”, “sente”, “ouça”. 
“Aja naturalmente, pois você está sendo filmado.” – Período composto por duas orações, devido à 
presença do verbo “Aja” e da locução “está sendo”. 
 
“Conversaremos mais tarde sobre esse problema.” – Período simples, formado pela oração absoluta em 
torno do verbo “conversaremos”. 
 
“Estou casada porque trabalhei 20 horas seguidas.” – Aqui há uma correção digital indevida da palavra 
“casada” que deveria ser “cansada” para complementar a locução “estou cansada”. Tal equívoco foi o 
único questionamento, claramente identificado e corrigido pelo leitor/falante devido à sua experiência 
com o idioma. Obviamente, não faz sentido o adjetivo “casada” com o fato de trabalhar horas seguidas. 
Além desta locução, há mais uma oração em torno do verbo “trabalhei”. Este período, portanto, é um 
período composto por duas orações. Ressalta-se que não há justificativa para anulação desta questão 
devido ao conhecimento requerido do candidato. 
 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. Incialmente, não há 
argumentação no recurso, apenas uma sugestão.  
 
Esclarecendo, o Conto Popular é um gênero que, geralmente, tem sua origem na oralidade e muitas vezes 
suas versões escritas. Tal gênero, assim como todo CONTO pretende narrar algo predominantemente. 
Desta forma, há a predominância narrativa, seguida do tipo descritivo. 
 
A Resenha Crítica, por sua vez, além dos demais tipos de textos que podem ser usados na sua elaboração, 
devido à característica de ser crítica, há a predominância da argumentação, pois as opiniões do autor 
estarão claras e evidentes. Caso não esteja, não é crítica. 
 
O Artigo de Opinião, como o próprio nome sugere, expressa a opinião do autor e, como característica do 
mesmo, há argumentação para sustar tal opinião. Quando se estuda o gênero, entende-se 
primordialmente que é preciso se amparar de dados exteriores ao texto para a sustentação da opinião, 
para não ser apenas uma sugestão sem argumentação e/ou justificativa. 
 
Por fim, a Crônica Argumentativa dispensa maiores explicações, além das mencionadas acima que servem 
para tal gênero, pois há a própria tipologia na constituição do nome Crônica ARGUMENTATIVA (tipo 
argumentativo/argumentação). 
 
Diante do exposto, indefere-se o recurso. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 05. QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. O sujeito da alternativa C 
questionada é “Professores”. Basta a pergunta-esquema “Quem” ser feita para a ação verbal para a 
localização do sujeito ser expressa. Como resposta, a palavra “professores” será evidenciada. É 
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importante ressaltar que o verbo “choveram” foi utilizado em sentido conotativo, intencionando uma 
metáfora de que muitos professores foram ao congresso. 

 
Sendo assim, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 07 QUESTÃO 28.  PROVA DE INFORMÁTICA Nº 14 QUESTÃO 18, PROVA DE 
INFORMÁTICA Nº 24 QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O adaptador SATA para USB mencionado no 
recurso contra a questão não é utilizado para conexão entre o teclado e o computador, ele serve para 
adaptar um Disco Rígido (SATA) em uma porta USB. Conexões comuns entre o teclado e a placa-mãe são 
USB e PS2. 
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 09. QUESTÃO Nº 25. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Esta questão se refere ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família PAIF. As 
afirmativas se repetem na alternativa “A” e na alternativa “D”, portanto as duas estão corretas. 
Neste sentido a decisão é pela anulação da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 09. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A questão 
tem como base os textos sobre o serviço social na esfera pública, privada e nas ONGs, tendo como 
autores bases:  
 
BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras 
Editora, 2000. 
 
COSTA, Selma Frossard. O Serviço Social e o Terceiro Setor. Serviço Social em, Revista, v. 07, n. 02, 
Londrina/PR: UEL, 2005. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
São Paulo: Cortez, 2001. 
 
A questão aborda a atuação deste profissional na esfera privada, e terceiro setor, sendo fundamental 
para o assistente social algumas atribuições orientadas pelo código de ética. A questão em si não fere a 
autonomia do profissional, entendendo que o código de ética defende a autonomia como garantia de 
uma conduta profissional independente, afastando a subserviência ou a subalternidade nas relações 
profissionais, não sendo obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas atribuições. 
  
O código de ética também prevê o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e 
com aprimoramento intelectual constante. 
 
No caso das instituições privadas e no caso da questão assinalada na letra “C” ela se encontra errada uma 
vez que as necessidades individuais que são apresentadas devem ser identificadas sistematicamente, com 
regularidade e não eventualmente. 
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Nesse sentido, os profissionais de Serviço Social inseridos sejam em qual campo for, devem, como afirma 
Baptista (2000, p.1) usar o “planejamento das suas ações, para pensar e agir dentro de uma sistemática 
analítica própria, estudando situações, prevendo seus limites e suas possibilidades, propondo objetivos, 
definidos e estratégias” e isto deve ter uma regularidade, para que o trabalho possa ser efetivo, uma vez 
que segundo Iamamoto (2001, p 113), o trato com a questão social se altera o tempo todo e neste 
sentido o trabalho deve ser sistemático e contínuo. 
 
O tempo relatado pelo recurso não diz respeito à autonomia do profissional e sim aos processos de 
trabalho na perspectiva do atendimento e na garantia de direitos nas instituições privadas, portanto, a 
letra “C” está incorreta.  
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 09. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A questão tem como 
base os textos sobre o serviço social e seus fundamentos: Capacitação em serviço social e Política Sociais-
CEFESS  
 
NETTO, José Paulo. O Movimento de Reconceituação: 40 anos depois.  
In: Revista Serviço Social e Sociedade. Nº 84 –ANO XXVI. São Paulo: Cortez, 2005. 
FALEIROS, Vicente de Paula. Reconceituação do Serviço Social no Brasil: uma questão em movimento? 
Revista Serviço Social & Sociedade nº 84. p 21-36. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
A questão aborda sobre o movimento de reconceituação, e conforme os autores a vertente teórica que 
desponta ao movimento é o marxismo. O movimento de reconceituação não trata do socialismo puro e 
simples, mas sim da teoria marxista que é uma crítica ao capital. O socialismo é uma doutrina política que 
presume duas vertentes, uma utópica, e uma científica. Marx foi crítico do socialismo utópico.   
 
Netto, relata que o movimento foi(...) uma alternativa que procura romper com o tradicionalismo no 
plano teórico-metodológico, no plano da intervenção profissionais e no plano da formação” (NETTO 
2005.p. 263). Caracteriza-se também pelo reforço a teoria marxista, principalmente o “marxismo 
acadêmico”, que se desenvolve no correr do tempo com a crise da ditadura militar. O Serviço Social se 
apropria das teorias marxistas, pois acreditavam em uma mudança social.  
 
A esta superação, denomino apropriação da vertente crítico- dialética. Ela é algo bastante recente, 
datando de meados dos anos 90, e seu significado pode ser considerado como um salto qualitativo nas 
aproximações sucessivas entre o Serviço Social e tradição marxista, pois tem permitido a explicitação de 
questões fundantes na efetivação da ruptura com o tradicionalismo(...) (2007. P.7). 
 
Alternativa correta letra B: A vertente modernizadora emprega teorias e técnicas para responder a 
demandas do desenvolvimento capitalista, ou seja, foi o esforço de conceber o serviço social como 
suporte e instrumento através de tendências sócio-políticas para as políticas de desenvolvimento, 
atuando no contraponto: assistência e repressão. Seus traços eram: nivelamento com as ciências sociais e 
os problemas sociais. 
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Foi uma adequação do serviço social como instrumento do regime, no qual se buscavam técnicas que 
atendessem às exigências do regime. Foi expressa por dois seminários de teorização do serviço social: 
Araxá e Teresópolis Essa visão não rompeu com o serviço social tradicional, só o modernizou 
(funcionalismo estrutural). Reatualização do conservadorismo confere à profissão um traço microscópico 
de intervenção embasado nos fundamentos da Igreja Católica (Positivismo). Entre as 3 vertentes não 
houve hegemonia, mas as 3 foram acontecendo e amadurecendo à medida que o Movimento de 
Reconceituação ia avançando. 
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10. QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. 
Como descrito pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), no que tange as 
Responsabilidades Institucionais (páginas 55 a 60) pode-se constatar que a responsabilidade "Viabilizar e 

estabelecer parcerias com organismos internacionais, organizações governamentais e não 

governamentais e com o setor privado, pautadas pelas necessidades da população dos municípios e do 

Distrito Federal e pelo interesse público, avaliando os riscos para o bem comum, com autonomia e 

respeito aos preceitos éticos, para a garantia dos direitos à saúde e à alimentação, com vistas à 

segurança alimentar e nutricional." (página 60) é responsabilidade municipal, atendendo necessidades 
específicas do município conforme descrito. 

Já o Ministério da Saúde tem como uma de suas responsabilidades institucionais "Viabilizar e estabelecer 

parcerias com organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais e com o 

setor privado, pautadas pelas necessidades da população e pelo interesse público, avaliando os riscos 

para o bem comum, com autonomia e respeito aos preceitos éticos, para a garantia dos direitos à saúde e 

à alimentação, com vistas à segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro." (página 57) atendendo, 
assim, a população brasileira de forma integral e não apenas atendendo necessidades locais como as 
especificidades das responsabilidades institucionais do município. 

Desse modo a alternativa que atende a questão é a letra “B”. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE CIRURGIÃO DENTISTA Nº 13. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Apesar da 
última alternativa letra “D” não especificar o arco superior ou inferior está afirmando uma situação que 
existe, já a primeira alternativa letra “A” está incorreta, pois na dentição mista ocorre um maior 
crescimento anterior da mandíbula em relação à maxila e não da maxila em relação à mandíbula estando 
totalmente INCORRETA. 
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR MUNICIPAL E CONTROLE INTERNO Nº 15. QUESTÃO Nº 22. RECURSO 
INDEFERIDO. O plano de contas de uma entidade tem como objetivo atender, de maneira uniforme e 
sistematizada, ao registro contábil dos atos e fatos praticados por esta entidade. Desta forma, o plano de 
contas da administração pública busca demonstrar ordenadamente estes fatos ocorridos. O simples fato 
da afirmativa “A” estar incompleta não a torna incorreta, pois não está descrevendo algo inverídico. 
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Desse modo a alternativa “D” é a única incorreta atendendo ao solicitado. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR MUNICIPAL E CONTROLE INTERNO Nº 15. QUESTÃO Nº 24. RECURSO 
INDEFERIDO. A questão não requer que a alternativa correta esteja exatamente como o que está 
expresso na Lei nº4.320/1964, tendo esta lei como base para a resolução, pois ela traz no capítulo IV a 
figura dos balanços. 
 
O Balanço Orçamentário demonstra receitas e despesas orçamentárias, conforme inicialmente previsto 
no orçamento aprovado pelo legislativo, e a alternativa “A” não restringe a “apenas” as receitas e 
despesas previstas. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR MUNICIPAL E CONTROLE INTERNO Nº 15. QUESTÃO Nº 26. RECURSO 
INDEFERIDO. As receitas tributárias são provenientes da arrecadação de tributos. 
 
Logo, dizer que receita tributária é decorrente da prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada, é o mesmo que dizer que são provenientes da 
arrecadação de tributos. 
 
Logo, a alternativa “A” se mantém correta. 
 

Desse modo a alternativa “C” é a única incorreta atendendo ao solicitado. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR MUNICIPAL E CONTROLE INTERNO Nº 15. QUESTÃO Nº 30. RECURSO 
DEFERIDO. ALTERAR A RESPOSTA PARA LETRA A. O Controle Administrativo é o poder de fiscalização e 
correção que a Administração Pública exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e 
mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação.  
 
A alternativa "B" encontra-se incorreta, pois o controle externo também pode ser exercido por instância 
dentro do respectivo poder, como no caso do controle exercido pelo Tribunal de Contas, em auxílio ao 
Poder Legislativo, sobre demais órgãos do Poder Legislativo. 
A alternativa "C" encontra-se incorreta, pois o controle interno é exercido por entes que integram a 
mesma estrutura organizacional. 
A alternativa "D" encontra-se incorreta, pois o controle judicial também pode ser praticado sob suas 
atividades administrativas. 
 
Assim sendo a alternativa correta é a letra “A”. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO PSF Nº 16. QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com as alternativas: 
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a) Os parâmetros devem ser avaliados nos 1º, 10º e 5º minuto de vida. Caso a pontuação esteja abaixo 
de 7º, 10º e 5º minuto, o recém-nascido deve ser avaliado em 5 minutos, até 20 minutos de vida. 
(ALTERNATIVA INCORRETA) 

b) O Índice de Apgar baseia-se na observação de frequência cardíaca; no esforço respiratório; no tônus 
muscular e Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE) e na irritabilidade reflexa e cor. (ALTERNATIVA 
INCORRETA) 

c) O Índice de Apgar que, no quinto minuto de vida do recém-nascido, relaciona-se ao maior risco de 
mortalidade e aumento de risco para paralisia cerebral é de 0 a 3, o qual é classificado como 
sofrimento grave. (ALTERNATIVA CORRETA) 

d) Segundo a Escala de Apgar, o recém-nascido poderá ser classificado como: Sofrimento leve grave (0 a 
3 pontos), sofrimento moderado (4 a 6 pontos), sofrimento grave e ausência de sofrimento fetal 
(ausência de dificuldade na adaptação a vida extrauterina). (ALTERNATIVA INCORRETA) 

 
De acordo com a literatura o boletim ou sistema de Apgar, mais conhecido como “a nota do RN ao 
nascer” não deve ser utilizado isoladamente para determinar o início da reanimação nem as manobras a 
serem instituídas no decorrer do procedimento. No entanto, sua aferição longitudinal permite avaliar a 
resposta do RN às manobras realizadas e a eficácia dessas manobras. Embora um índice baixo de Apgar 
isoladamente não irá predizer um dano neurológico, um score baixo de 0 a 3, classificado como 
sofrimento grave, encontra-se associado a asfixia grave e relaciona-se ao maior risco de mortalidade e 
leve aumento de risco para dano neurológico. Portanto, a alternativa C está correta. (BRASIL, 2012). 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_33.pdf 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO PSF Nº 16. QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 33 sobre crescimento e desenvolvimento da criança 
(BRASIL, 2012) (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_33.pdf): O bebê 
entre 4 a 6 meses vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro; em torno dos 6 meses 
inicia-se a noção de “permanência do objeto”; aos 3 meses o bebê adquire noção de profundidade e 
“entre 2 e 4 meses o bebê fica de bruços levanta a cabeça e os ombros”(alternativa incorreta: A). Entre 2 
e 4 meses o bebê consegue ficar de bruços e levantar a cabeça e os ombros.  
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO PSF Nº 16. QUESTÃO Nº 24. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  A questão não apresenta uma resposta.  
 
Rotavírus: 2 DOSES 
Meningocócica C: 2 DOSES e 1 REFORÇO 
Febre amarela: 1 DOSE e 1 REFORÇO 
HPV: 2 DOSES  
 
Disponível em: 

https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Calendario%20Nacional%20de%20Vacinacao%20-

%202020.pdf 
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PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO PSF Nº 16. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. 

O Enfermeiro de PSF deverá estar técnica e cientificamente preparado para situações de urgências e 

emergências. Embora o procedimento de cricotireoidostomia de urgência seja realizado privativamente 

por um médico, é de interesse do enfermeiro ter conhecimento das condutas e principais intervenções 

em situações de choque para que possa agir de forma rápida e imediata. Sendo assim, na QUESTÃO 27 foi 

solicitada as intervenções em situações de choque anafilático, condição esta que pode ocorrer em 

qualquer ambiente, inclusive no ambiente ambulatorial, no PSF e até nas visitas domiciliares realizadas 

pelo enfermeiro do PSF. Das afirmativas da referida questão a única alternativa que não dispõe de 

recursos que devem ser realizados numa situação de choque anafilático é a alternativa “D”.  

 

PROVA ESPECIFICA DE FARMACÊUTICO Nº 17. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. A questão 
referida tem como resposta uma exceção ao tratamento das dislipidemias. A existência, ou não de uma 
medicação que não tem como finalidade o tratamento das dislipidemias é adequada ao conteúdo da 
questão.  
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE MÉDICO GENERALISTA Nº 18. QUESTÃO Nº 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. Erro na elaboração da questão.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 29. QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. Inicialmente, ressalta-se que 
não havia motivos para que o enunciado fosse outro (conforme sugerido pelo reclamante), pois não há a 
intenção de que o candidato pense apenas em acentuação gráfica, mas sim na ortografia das palavras de 
modo geral. 
 
Analisando:  
 
Herói – CORRETA – continua a ser acentuada, pois é uma oxítona com ditongo aberto. 
Minissaia – CORRETA – após a última reforma ortográfica, a palavra passa a ser escrita junta com o S 
dobrado para estabelecimento do som pronunciado. 
Colméia – INCORRETA – Mesmo antes do último acordo ortográfico, alguns dicionários traziam como 
facultativa a acentuação da palavra “colmeia”. Após o último acordo, os ditongos abertos não possuem 
(oficialmente) o acento mais. 
Linguiça – CORRETA – Mesmo antes do último acordo ortográfico, a palavra em questão já era grafada 
sem o trema em muitos materiais de registro. Com acordo vigente, o trema só existe em nomes próprios 
e palavras que são derivadas desses nomes, como “Müller”. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 32. QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. Analisando: A expressão “A 

conjunção p v q” apresenta um erro de digitação. Onde se lê “conjunção” seria correto “disjunção”. 
Porém, esse erro de digitação não interfere na resolução da questão. 
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Também, a troca de I e II pelas letras p e q, não interfere na resolução da mesma. 
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 34. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Mainframe é um computador 
de grande porte projetado para manipular um grande volume de dados, a maioria dos mainframes de 
hoje são menores do que o tamanho de uma sala, mas este fato não exclui a verdade de que antigamente 
os mainframes ocupavam o tamanho total de uma sala ou até mesmo um andar inteiro. 
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE MOTORISTA Nº 35. QUESTÃO Nº 24. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Faltou a palavra EXCETO na questão, na forma como está teríamos 03(três) questões corretas. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE MOTORISTA Nº 35. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. O recurso enviado 
não apresenta argumentação, apenas discorda da resposta divulgada.  
 
Analisando a questão temos: 
 

Sobre as medidas de manutenção que devemos ter com os veículos, podemos destacar: 

 

I. Verificar periodicamente o nível de óleo do cárter, o estado das correias, a limpeza e reposição de 

filtros, o controle do nível e da limpeza da água no depósito do radiador e o estado de 

conservação das mangueiras. 

VERDADEIRO – A manutenção nesses itens é primordial para o correto funcionamento do veículo. 

 

II. Conferir o estado dos freios, lonas, pastilhas, nível de fluido e o sistema ABS, dando a devida 

assistência sempre que necessário. 

VERDADEIRO – Para manter a segurança do veículo é preciso verificar esses itens de acordo com 

o manual do veículo. 

 

III. Verificar anualmente a pressão dos Pneus e o estado de indicação do TWI. 

FALSO: A verificação da pressão e do desgaste dos pneus contribui de forma significante para 

segurança do veículo. Essa pressão pode variar com o tempo contribuindo inclusive para o 

desgaste dos pneus, sendo considerado o ideal ser feita de quinze em quinze dias. 

 

IV. Verificar visualmente se todos os faróis acendem. 

VERDADEIRO: A utilização do farol é feita quase diariamente pelo condutor, seja durante a noite 

ou quando trafega por rodovias. Os faróis garantem a segurança do veículo e dos demais 

condutores. 
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V. Verificar o funcionamento do motor do limpador, o estado das palhetas, se o depósito do 

esguicho está cheio e se a passagem de água não está entupida. 

VERDADEIRO: É preciso manter todos os equipamentos que garantem uma boa visibilidade em 

perfeito funcionamento,  

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

FALSO: As afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 

 

[B] A afirmativa II está correta e afirmativa V está incorreta. 
FALSO: Conforme previsto as afirmativas II e V estão corretas. 

 

[C] Todas as afirmativas estão corretas. 
FALSO: A afirmativa III está incorreta. 

 

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

 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 37. QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. Primeiramente, não há 
argumentação ou informação do que está sendo questionado.  
 
Analisando a imagem com o verbo circulado na última frase e o enunciado da questão, interpreta-se que 
o reclamante está sinalizando que o verbo MUDARÁ forma uma oração no infinitivo. Para ser suspeita de 
uma oração no infinito, o verbo precisa estar no infinitivo. O verbo circulado na imagem está conjugado 
claramente no futuro do presente. 
 
Na primeira alternativa há uma reduzida de infinitivo acerca do verbo ERRAR. 
Na segunda alternativa há uma reduzida de particípio acerca do verbo LANÇADO. 
Na terceira alternativa há uma reduzida de gerúndio acerca do verbo VINDA. 
Na quarta e última alternativa há outra reduzida de gerúndio acerca do verbo LENDO. 
 
Diante da análise acima, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 37. QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. Assim como o próprio candidato 
observou e em coerência com o restante do enunciado, esta questão requer do candidato o 
conhecimento sobre o SENTIDO estabelecido pela proposição. Em razão de não haver nenhuma 
alternativa que se relacione a “sentimentos”, não há motivação para anulação da questão. Conforme 
esclarecido e interpretado pelo reclamante, certamente há um equívoco ortográfico ocasionado por uma 
“correção digital”, possivelmente. 
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Esclarecendo: 
 
“Lis viajou com amigos.” – relação de companhia 
“Jonas apanhou de chinelo.” – relação de instrumento utilizado 
“Fernando comeu um bife a cavalo.” – relação de modo de preparo 
“Pedro dirigiu-se para o centro da cidade.” – relação de destino 
 

PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 38. QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. A 
Política Nacional de Humanização (PNH), conforme descrito pelo Ministério da Saúde em 
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus), tem como 
princípios: 

�  Transversalidade: A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se fazer presente e estar 

inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca transformar as relações de 

trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, 

tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer 

que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele 

que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. 

� Indissociabilidade entre atenção e gestão- As decisões da gestão interferem diretamente na 

atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a 

gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de 

tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o 

cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O 

usuário e sua rede sócio-familiar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos 

tratamentos, assumindo posição protagonista com relação a sua saúde e a daqueles que lhes são 

caros. 

� Protagonismo, corresponsabilidade autonomia dos sujeitos e coletivos - Qualquer mudança na 

gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das 

pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os 

trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel 

de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e 

valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. 

Assim, mantêm-se o gabarito. 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 40. QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com a Kaspersky e 
a AVG, Adware são malwares (softwares maliciosos) que exibem anúncios e coleta informações sobre o 
comportamento do usuário. As vezes, o adware vem anexado a arquivos que infecta os computadores 
dos usuários, mesmo ao excluir o arquivo, nem sempre os anúncios são removidos. Nesse caso, eles se 
tornam uma forma de malware semelhante a um vírus. No pior dos casos, os adwares podem minar suas 
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configurações de segurança para rastrear suas atividades, essas violações de segurança podem então ser 
exploradas por pessoas maliciosas. 
 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
PROVA ESPECIFICA PROFESSOR PEB I Nº 41. QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. O Plano Nacional de Educação (2014/2024) atualmente em movimento. 
 
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional 
dos próximos dez anos. 
 
O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a EDUCAÇÃO BÁSICA com qualidade, 
e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 
oportunidades educacionais. 
 
Obs.: A educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil. Compreende três etapas: 
 
---> a EDUCAÇÃO INFANTIL (para crianças com até 5 anos), 
 
---> o ENSINO FUNDAMENTAL (para alunos de 6 a 14 anos) e; 
 
---> o ENSINO MÉDIO (para alunos de 15 a 17 anos). 
 
O segundo grupo de metas diz respeito especificamente à REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E À 
VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, caminhos imprescindíveis para a equidade. 
 
Obs.: Devem ser consideradas as diferenças culturais e as diversidades que cada região do país apresenta, 
garantindo que todos e cada um dos alunos de baixo nível socioeconômico tenham um aprendizado de 
qualidade com escolas públicas que consigam alcançar bons resultados de aprendizagem, desde os anos 
iniciais ate os anos finais do Ensino Básico. 
 
O terceiro grupo de metas trata da VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, considerada 
estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas; fundamental para que a política educacional se 
fortaleça. 
 
Obs.: Quanto mais sustentáveis forem às carreiras e quanto mais integradas forem às decisões relativas à 
formação, mais ampliadas serão as perspectivas da equidade na oferta educacional. 
 
E, o quarto grupo de metas refere-se ao ENSINO SUPERIOR. Essas metas dizem respeito mais fortemente 
às esferas federal e estaduais, contudo, envolvem compromissos dos municípios, porque é no território 
municipal que os cursos serão oferecidos e onde os profissionais formados atuarão. 
 
Obs.: Esse exemplo evidencia, inclusive, a vinculação da política de educação superior com as alternativas 
de desenvolvimento local e regional. 
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O Ministério da Educação se mobilizou de forma articulada com os demais entes federados e instâncias 
representativas do setor educacional, direcionando o seu trabalho em torno do plano em um movimento 
inédito: referenciou seu Planejamento Estratégico Institucional e seu Plano Tático Operacional a cada 
meta do PNE, envolveu todas as secretarias e autarquias na definição das ações, dos responsáveis e dos 
recursos. A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 também foi orientada pelo PNE. 
 
Desse modo não existe resposta dentre as alternativas. 
 
 
PROVA ESPECIFICA PROFESSOR PEB II GEOGRAFIA Nº 45. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. 
Analisando a questão temos: 
Alternativa “A”: Falsa:  

Justificativa: As cidades globais são divididas de acordo com o nível de influência em coordenar as 

dinâmicas econômicas, políticas e burocráticas em todo o mundo ou em regiões específicas, pois 

carregam consigo serviços especializados, centros de produção de tecnologia e científico, sedes de 

importantes centros financeiros e bolsas de valores, etc. São Paulo possui uma grande influência 

no nível da América do Sul, sendo classificada como cidade global de nível Alfa. Rio de Janeiro por 

sua vez, exerce uma influência global menor, sendo classificada como cidade global de nível Beta.  
 
Alternativa “B” – Falsa:  

Justificativa: A maior concentração de cidades globais se encontra no hemisfério norte, onde está 

localizado a maioria dos países desenvolvidos. Desta forma, esta condição favorece a criação de 

cidades globais, principalmente de primeira grandeza.  

 
Alternativa “C” – Verdadeira.  

Justificativa: Apesar de exercerem grande influência econômica, cultural e política, as cidades 

globais não conseguiram eliminar problemas sociais próprios da globalização, como desigualdade 

social, falta de moradia, poluição, entre outros.  

 
Alternativa “D” – Falsa: 

Justificativa: As cidades globais são classificadas de acordo com o nível de influência global ou 

regional, não pela quantidade de habitantes.  

 
Desse modo mantenha-se o resultado da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA PROFESSOR PEB II HISTORIA Nº 46. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A 
quinta feira negra refere-se 24 de outubro de 1929, quando ocorreu o Crasch da bolsa de valores. 
 
Analisando as alternativas temos: 
 
Na Alternativa “D” em 1925 os preços das ações das empresas americanas caíram, porém não ficou com 
valores baixíssimos.  
 
Na alternativa “C” fala da criação de novos empregos que realmente aconteceu com programa New Deal, 
porém em 1933. 
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Na Alternativa “B” fala de empréstimos a países aliados, Alemanha e Itália não são aliados aos Estados 
Unidos. 
 
Na alternativa “A” é verdadeira, a falta de pagamento dos países aliados prejudicou os bancos 
americanos criando mais dividas. 
 
Desse modo a única questão que atende ao proposto é a alternativa “A”. 
 
 
PROVA ESPECIFICA PROFESSOR PEB II LINGUA INGLESA Nº 47. QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR A RESPOSTA PARA LETRA “B” Após uma reformulação da questão, a resposta deveria ter sido 
alterada. Desse modo a resposta correta é a letra “B” (Sentence in the Simple Past). 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


