
 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2018. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS/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 07, QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. A interpretação está adequada 
quando o reclamante diz que a palavra “amor” subentendida, porém houve um equívoco na 
interpretação do verso que é “E nenhum (amor) me tem a mim!”. A palavra “amor” aqui é um 
substantivo que está no lugar de “pessoa”, ou seja, nenhuma pessoa tem o recíproco sentimento do eu 
lírico. O que se deve analisar no item III é o verbo “tem” e seus complementos “me” e “a mim” usados 
um para reforçar a ideia do outro. No exemplo dado pelo reclamante, o termo “a mim” seria 
complemento nominal da palavra “amor”. Maiores informações consultar as gramáticas normativas 
sobre a diferença entre o objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal, que são os termos 
que podem se confundir na análise sintática. 
 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. 
Embora exista realmente um erro de digitação, que passou desapercebido pelos responsáveis pela 
elaboração, diagramação, revisão e impressão da prova, a banca considera que o mesmo não alterou o 
sentido da frase e da questão que pudesse induzir o candidato a escolher a alternativa errada em função 
desse erro de digitação e que esse motivo não é suficiente para anulação da questão. 
 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10, QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. A 
administração contínua de insulina de um paciente diabético não precisa ser feita na unidade de saúde, 
senão quando o usuário está aprendendo a fazer a autoadministração ou quando vai buscar o 
medicamento. Além disso, trata-se de uma ação específica de tratamento de uma doença já instalada e 
que contribui para a prevenção de complicações dessa doença. No entanto, o enunciado da questão fala 
claramente de ações de promoção da saúde na APS e não é este o caso do uso de insulina, portanto o 
recurso não procede. 
 
 



 

PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA  Nº 10, QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. 
A questão neste caso é de interpretação de português. A osteoporose e o câncer não são doenças 
relacionadas à insalubridade ou baixa qualidade de vida no ambiente de moradia, vida ou trabalho, 
considerando que estas condições insalubres não contribuem para o desencadeamento, 
desenvolvimento ou agravamento dos casos dessas doenças, sentido dado pela redação do texto. 
 
Não quer dizer que os pacientes com câncer ou osteoporose tenham excelente qualidade de vida, claro 
que a doença compromete o bem-estar das pessoas, mas esse mal-estar está relacionado à doença e não 
às condições de vida insalubres no trabalho ou moradia. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


