
 

Belo Horizonte, 06 de Fevereiro de 2018. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
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 Processo 
Seletivo desta Prefeitura, Edital 01/2018. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 06. RECURSO DEFERIDO. A questão não possui resposta, pois 

são orações reduzidas de infinitivo os itens III, IV, V e VI. 
 
O item III, desenvolvido, ficaria: Eu tenho esperança de que consiga o desconto. 
 
O item IV possui verbo no infinitivo pessoal flexionado em número e pessoa, conforme permite a gramática 
normativa. Desenvolvida, a oração seria: A nutricionista insistiu em que fizéssemos exames. 
 
No item V, desenvolvida, a oração seria: Arrependida, tentei que melhorasse o clima. 
 
O tem VI ficaria: E essência que compareça no escritório. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 02, QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. O tempo de sono 

ideal varia de pessoa para pessoa. Costuma-se aceitar que a quantidade de horas perfeita é aquela que faz com que 
o indivíduo acorde bem no dia posterior. Para grande parte da população, no entanto, a RECOMENDAÇÃO é que o 
tempo de sono fique entre 7 e 8 horas. O enunciado da questão não define tipo de pessoas e sim o que é 
RECOMENDADO como tempo de sono para grande parte da polução.  

 
 
PROVA DE SAÚDE PÚBLICA Nº 03, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. A afirmativa que consta na letra 

“C” é sim responsável por dificultar ou prejudicar o vínculo entre equipe e comunidade. Apenas a opinião pessoal do 
candidato não é suficiente para a banca considerar a alteração da questão. Cabe ao candidato justificar, com base 
na literatura especializada, sua opinião de que isso não é verdade. 

 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 04, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. O 

candidato quis dar a entender que alternativa descrita na letra “A” está com erro ortográfico, mas não há erro 
nenhum, realmente foi escrito “Atenção de Baixa e Média Complexidade”, como se fosse uma coisa só e não é. A 
baixa complexidade é denominada Atenção Básica nos documentos do SUS, de forma que, independente da 



 

unificação dos blocos de financiamento em 2017 (situação da qual a banca está ciente), não existiu em nenhum 
momento, um bloco que unificasse a atenção básica com a média complexidade. Dessa forma, somente a 
alternativa “D” consiste, de forma correta, em um dos blocos de financiamento do SUS atualmente vigente. 
 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 04, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. 
Algumas atribuições são comuns a mais de uma esfera de gestão, mas no caso da atribuição descrita na alternativa 
“C”, é atribuição sim do nível local ou seja, dos municípios, “alimentar e verificar a qualidade e a consistência dos 
dados inseridos nos sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de gestão”, mesmo 
porque o nível federal de gestão não tem como alimentar nos SIS dados que os municípios produzem. Gentileza ler 
com atenção o documento da Política Nacional de Atenção Básica, pode ter ocorrido algum erro de interpretação. 

 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


