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Belo Horizonte, 09 de Setembro de 2019. 

 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  MATEUS LEME/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 CONHECIMENTOS GERAIS Nº 02. QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. O whatsapp é um 
aplicativo multiplataforma que envia mensagens instantâneas e realiza chamadas de voz, é um aplicativo 
compatível com as plataformas  iOS da Apple, Android, Windows Phone bem como com as plataforma 
Sacdigital, whatsapp Business.  Os usuários podem enviar imagens, vídeos, mensagens de texto, e 
documentos em PDF. Portanto a alternativa “C” está correta. 
 
 
PROVA DE RACIOCINIO LÓGICO Nº 23.  QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. A questão foi elaborada 
com o intuito de fazer o candidato completar a sequência após três desenhos em que mostram a 
evolução dos círculos pretos a cada quadro. É importante perceber que os círculos pretos mudam a cada 
três casas dentro do retângulo.  
 

 

Logo, após a terceira sequência  , a resposta correta é a alternativa “C”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04. QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. Na alternativa “D”, para o verbo 
“ASPIRAR” ter a regência adequada, deveria estar grafada a preposição “A” junto ao artigo “O” (AO), pois 
o sentido pretendido é de DESEJAR, ALMEJAR. Sem a preposição, como está registrado na questão, o 
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verbo tem o sentido de INALAR. Sendo assim, indefere-se o recurso. Para maiores esclarecimentos, 
sugere-se consultar a gramática normativa da Língua Portuguesa no tema “Regência Verbal”. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
04 semestre = 24 meses 
 

� =  
530�1,5�24

100
= 190,80 

 
Portanto a alternativa “D” está correta. 
 
 
ROVA DE MATEMÁTICA Nº 08. QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. As alternativas parecidas não 
interferem na análise e na resposta divulgada como correta. 
 
Contra Exemplo: A raiz quadrada de um número ímpar não apresenta como resultado um número 
natural, logo apenas a alternativa “C” esta correta. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 13. QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. A representação gráfica de 
uma função quadrática é uma parábola. Assim, consideramos: 
 
∆ = 29 
 
Pela definição de uma função quadrática: ∆ > 0 a função têm duas raízes reais e distintas. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 13. QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. Considerando a função  
 
log(��) + 4, ao fazer �(10), teremos: 
 
2 log � + 4 
Como log 10 = 1 
2*1 + 4 = 6 
 
Portanto a alternativa “A” está correta. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 13. QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
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Altura do triângulo equilátero: 62 = 32 + h2 
 

h2 =  36 – 9 
h = 5 

Como o raio de uma circunferência inscrita em um triângulo equilátero é igual a 
�

�
 da altura, teremos: 

R = 
�

�
 

 
Assim, a área do círculo será: 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 14. QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. Ao mencionar que 
“Qualquer pessoa que concluiu o ensino médio pode participar do exame”, bem como os estudantes que 
estão prestes a concluí-lo, a questão não restringiu a participação somente aos dois tipos de participantes 
mencionados, o entendimento da questão deve se dar no seguinte sentindo: 
 

I. Qualquer pessoa que concluiu o ensino médio pode participar do exame? SIM.   

II. Bem como os estudantes que estão prestes a concluí-lo? SIM.  

 Portanto a alternativa “C” está correta. 
 
 
PROVA DE ENFERMEIRO - RBS Nº 17. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão 
temos: 
 

III. Os pacientes em uso de sonda de demora devem manter uma ingesta hídrica de 2.000 a 2.500 

ml/dia. 

De acordo com os protocolos atualizados para sondagem vesical, é indicada a ingestão hídrica de 2.000 a 
2.500 ml/dia para pacientes em uso de sonda de demora. Essa ingesta hídrica deve ser bem orientada, 
pois o paciente não estará retendo essa urina por muito tempo em razão da sonda (estará drenando 
continuamente essa urina). Deve-se ter uma ingesta hídrica adequada para que a eliminação seja 
associada com a ingesta. Essa indicação está associada também como uma medida de prevenção de 
infecção urinária. 
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PROVA DE ENFERMEIRO - RBS Nº 17. QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. A questão apresenta duas alternativas corretas segundo o Caderno de Atenção Básica 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar do Ministério da Saúde. A alternativa “A” e “C”. 
 
 
PROVA DE PEDAGOGO Nº 19. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado apresenta um aspecto 

da teoria do currículo e indica princípios para que este aspecto se concretize, no contexto de emancipação (Teoria 
Critica do Currículo: SACRISTAN, GIROUX, FREIRE, entre outros).  Citar ou não citar os “precursores” da temática 
como argumentado pelo candidato, não invalida a questão. Ao contrário, reforça a potencialidade do candidato 
para identificar o princípio não contemplado pela teoria apresentada na questão.  
 
Ressalta-se que as assertivas A, B, e C referem-se a elementos constituintes do currículo como práxis (enunciado da 
questão) e a assertiva B processos da experiência escolar (constituintes da relação ensino/aprendizagem).   

 
 
PROVA DE PEDAGOGO Nº 19. QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. As assertivas apresentam AUTORES 

(Piaget, Vygostsky, Ausubel, Bruner, Gardner) reconhecidos na Teoria Cognitiva, destacando “sínteses” das 
investigações realizadas pelos autores considerando quando e como se dá a aprendizagem.  
 
Vygotsky e Bruner são conhecidos por seus estudos privilegiarem a educação e cultura, destacando-se o papel da 
interação na construção/aquisição do conhecimento, linguagem e pensamento.  
 
Cabe ressaltar que Bruner acredita que a aprendizagem é um processo que ocorre internamente e não como um 
produto do ambiente, das pessoas ou de fatores externos àquele que aprende. Privilegia a curiosidade dos alunos e 
o papel do professor como instigador dessa curiosidade. O método prevê estruturação das matérias de ensino, 
sequencia de apresentação dessas matérias, motivação e reforço. Defendeu uma disciplina baseada na Psicologia 
Cultural, afirmando que nenhuma atividade mental era independente do contexto social. Para ele, era impossível 
entender o que acontece na mente sem levar em conta o contexto cultural. Suas teses descrevem uma educação 
construtivista e focada na pessoa, tendo os seguintes eixos como constitutivos da aprendizagem: a Perspectiva; o 
Limite; o Construtivismo; o Interacional; a Externalização; o Instrumentalismo; o Institucional; a Identidade e 
Autoestima; a Narrativa.  
 
Já para Vygostsky, os aspectos centrais de sua teoria diz que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio 
da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. A interação entre os indivíduos 
possibilita a geração de novas experiências e conhecimento. Assim, a aprendizagem é uma experiência social, 
mediada pela utilização de instrumentos e signos, de acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor. 
 
Portanto, se consideramos a argumentação da(o) candidata(o), reduziremos o postulado de Bruner às “narrativas” 
desconsiderando todos os demais aspectos de suas investigações, bem como os de Vygotsky em Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP). 
 
Sugerimos a leitura de:  
 
RABATINI, Vanessa Gertrudes: A concepção de cultura em Bruner e Vigotski: implicações para a Educação Escolar. 
Dissertação (mestrado em Educação Escolar) – Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista, 
Araraquara, 2010. Disponível em http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/2125.pdf (acesso em 
05/09/2019) 
SILVA, André Luis da Silva e: Teoria de Aprendizagem de Vygostky. Disponível em  
https://www.infoescola.com/pedagogia/teoria-de-aprendizagem-de-vygotsky/ (acesso em 05/09/2019) 
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https://amenteemaravilhosa.com.br/jerome-bruner-educacao/  

 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 19. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. O próprio reclamante reconhece 
o advérbio de modo na questão analisada, sendo esse a palavra “DEVAGAR”. Há ainda dois advérbios 
nessa mesma frase sendo um de negação (NÃO), e outro de intensidade (TÃO), sinalizado pelo próprio 
candidato. Não sugere-se a presença de apenas um advérbio em cada frase. O conhecimento requerido 
na questão reclamada é sobre a classificação de advérbios. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 23. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. A questão em si não aborda o 
funcionamento, atividades e procedimentos aprofundados do Microsoft Office Power Point. No conteúdo 
programático existe um argumento que assegura a razão pela qual a questão 24 está no devido certame. 
“Conceitos básicos” e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos” e procedimentos de 
informática”. 
 
 
PROVA DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL Nº 24. QUESTÃO Nº 29. Houve equivoco na resposta 
divulgada, a alternativa correta é a letra “C”. Portanto a questão esta alterada. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 25. QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Analisando todas as alternativas 
da questão reclamada, tem-se: 
 
I. O texto possui linguagem mista. (verdade) 

O texto analisado possui imagens e palavras. Para a gramática normativa, esse critério classifica a 
linguagem do texto como mista (híbrida, sincrética). 
 

II. O texto pertence ao gênero crônica. (falso) 
O texto analisado pertence ao gênero charge, um texto com a presença de imagens que critica um 
assunto comum e atual à sociedade. 
 

III. O texto possui objetivo instrutivo. (falso) 
As charges, o gênero presente na questão, possuem objetivos críticos. 
 

IV. O texto faz uma crítica às postagem veiculadas nas redes sociais. (verdade) 
“Lixos”, literalmente, são elementos descartáveis ou inutilizáveis por não serem mais importantes. A 
primeira personagem usa a palavra LIXO literalmente, em sentido denotativo. Já a segunda 
personagem, relaciona a estatística citada pela primeira personagem ao sentido conotativo da 
palavra LIXO, criticando (subentendidamente) as postagens feitas em redes sociais.  
 

V. O tema do texto é a desigualdade social. (falso) 
Apesar de, aparentemente, haver itens que se relacionariam a vivencias de pessoas na rua, como o 
próprio lixo e a aparência descuidada da personagem dois, em nenhum momento há uma evidencia 
de tratar-se da desigualdade social o tema, nem mesmo em segundo plano. 
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Ressalta-se que os itens requeriam dos candidatos o raciocínio e análise para que os mesmos avaliassem 
os motivos de estarem as afirmativas adequadas ou inadequadas à interpretação do texto. Não se trata, 
portanto, questão vaga. Trata-se de questão que envolvia a avaliação minuciosa do leitor para resolvê-la. 
 
Para maiores esclarecimentos, sugere-se a consulta de materiais como livros didáticos, artigos 
acadêmicos e gramática normativas nos itens Gêneros Textuais (características e objetivos), Tipos de 
Linguagem e Variação Linguística. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 25. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. Na alternativa “D”, o verbo SER 
mais o adjetivo (gostosa) formam uma expressão. Quanto às regras de Concordância Nominal, expressões 
formadas pelo verbo SER mais adjetivo permanecem no masculino singular caso o substantivo não esteja 
acompanhado de nenhum modificador. Para estar adequada a essa regra, então, a palavra 
MACARRONADA deveria estar acompanhada de um artigo ou de um pronome, por exemplo. Não 
estando, o adjetivo deveria estar grafado no singular. A palavra ALERTA, por sua vez, assim como MENOS 
e PSEUDO, permanece invariável.  
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 26. QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 
TEMPO = 3 SEMESTRES = 18 MESES 
 
MONTANTE = CAPITAL +JUROS 
 

JUROS = 
������� � ���� � �����

���
 

 

2360 = C + 
������� � ���� � �����

���
 

 

2360 = C + 
������� � � � ��

���
 

 
2360 = C + 0,18C 
 
2360 = C*(1 + 0,18) 
 
2360 = 1,18C 
 

C = 
����

�,��
 

 
C = 2000 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 27. QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. Em 2019 a 
abolição da escravatura no Brasil completa 131, portanto, já se passaram 130 anos conforme descrito no 
enunciado da questão, não a indução do candidato ao erro da questão.  Letra “D” é a alternativa correta. 
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Ainda a Alternativa “D” faz uma referência incorreta ao fim da guerra contra o Paraguai em 1870 e não 
com o Uruguai.  
 
Veja mais em: https://escolakids.uol.com.br/historia/a-abolicao-da-escravidao-no-brasil--1888.htm 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/abolicionismo-como-foi-o-processo-de-fim-da-
escravidao.htm 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 27. QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. A Xenofobia 
compartilha de algumas características racismo, porém, umas das características da xenofobia é a versão 
ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros. No contexto da Órfãos da Terra, atual novela das 
seis, da rede Globo de Televisão, as personagens Laila(Julia Dalavia) e a mãe dela Missade (Ana Cecília 
Costa) sofreram um ataque a sua barraca de comidas sírias apenas por serem estrangeiras, o rapaz  que 
realizou e motivou  as agressões fazia uma série de insultos ,dizendo que elas deveriam voltar para seu 
país, pois está tirando o trabalho de brasileiros, portanto esse tipo de agressão se enquadra no rol ações 
relacionada a prática de xenofobia. 
  
 
A luz do artigo 140 Código Penal Brasileiro é a Injuria, e não o Racismo, que consiste em ofender a honra 
de alguém, ou seja, de um único indivíduo, portanto a alternativa “C” não se aplica. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 27. QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. O nome do atual 
ditador norte coreano é Kim Jong Un, a imprecisão da digitação da letra “m”a, ao invés da letra “n”, não 
altera no entendimento da questão. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 28, QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 

I. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição. (CORRETO) 

II. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a 

partido político.(CORRETO) 

III. Desacatar seus superiores hierárquicos. (CORRETO). 

Todas as assertivas estão de acordo com a Lei Complementar nº 24, de 20 de outubro de 2006, em seu 
artigo 117, portanto somente a Alternativa “C” é a resposta adequado ao que se pede no enunciado da 
questão, uma vez que ela confirma que a afirmativa III está correta. Todas as demais afirmativas não 
atende as afirmativas. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 28. QUESTÃO Nº 20 E PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 31. QUESTÃO Nº 19.  
RECURSO INDEFERIDO. A questão não se limita dizendo que somente o procedimento da alternativa “A” 
contenha aplicabilidade correta, a questão pede que seja escolhido a alternativa em que conste as 
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informações tratadas pelo artigo 143ª da LEI COMPLEMENTAR nº 24, de 20 de outubro de 2006, que 
esteja corretamente transcrita, onde se lê: 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 28. QUESTÃO Nº 22 E PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 31. QUESTÃO Nº 20 . 
RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita do candidato que analise as afirmativas, assim temos: 
 
I. Gratificação pela função de confiança; (CORRETO) 
II. Gratificação pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas; (CORRETO) 
III. Gratificação pela prestação de serviço ordinário e excepcional; (INCORRETO) 
IV. Gratificação por serviço em horário noturno; (CORRETO) 

 
Desse modo ao analisar as alternativas, onde se pede que marque a verdadeira temos: 
  
[A] A afirmativa I está correta. (VERDADEIRO) 
[B] A afirmativa II está incorreta. (FALSO) 
[C] Todas as afirmativas estão corretas. (FALSO – a afirmativa III está incorreta) 
[D] Todas as afirmativas estão incorretas. (FALSO – As afirmativas I, II e IV estão corretas) 
 
 
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 29. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com 
Iamamoto em o Serviço Social na contemporaneidade o processo de renovação do serviço social se 
desenvolve no pós-64 até meados da década de 1980.  Portanto a alternativa de letra “C” encontra-se 
correta, conforme o gabarito.  
 
 
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 29. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com o Código 
de ética do Assistente Social de 1993 em sua sessão IV todas as alternativas estão corretas. Tendo como 
resposta final, a alternativa de letra “D”.  
 
 
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 29. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com a Política 
Nacional de Assistência Social, as ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-
se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais a União e a coordenação e execução 
dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Tornando 
a letra “D” incorreta, como se pede ao enunciado. As demais alternativas encontram-se corretas de 
acordo com a política citada acima.  
 
 
PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 29. QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com a Política 
Nacional de Assistência Social, as ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-
se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais a União e a coordenação e execução 
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dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, Ao Distrito Federal e aos Municípios. Tornando 
a letra “D” incorreta, como se pede ao enunciado. As demais alternativas encontram-se corretas de 
acordo com a política citada acima.  
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 30, QUESTÃO Nº 25 E PROVA Nº 32 QUESTÃO Nº 25. RECURSO 
INDEFERIDO. Uma rede de computadores pode ser definida como uma organização de computadores e 
dispositivos conectados através de um sistema de comunicação com o propósito de partilharem 
informações e recursos entre si. Tal sistema envolve meios de transmissão e protocolos. O enunciado em 
questão não provoca dúvida quanto ao termo “Protocolos” citado nas alternativas. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 31. QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. A resposta já foi alterada para a 
alternativa “C” conforme Gabarito Provisório (atualizado) em 26/08/2019. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 31. QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “ A” está incorreta 
pois para o magistrado receber auxílio para publicação de material pedagógico ou técnico científico é 
preciso aprovação Secretaria Municipal de Educação de Mateus Leme, conforme artigo 43º, V 
Complementar nº 41, de 07 de abril de 2011. 
 
A alternativa “B” está incorreta pois servidor tem direito a reunir-se na Unidade Educacional, pelo menos 
uma vez por mês, e não uma vez por ano, conforme inciso IX .  
 
A alternativa “D” está incorreta, pois de acordo  com o inciso VIII  é direito do magistrado  participar 
como membros atuantes na gestão das Unidades Educacionais do processo de planejamento, execução e 
avaliação das atividades educacionais e da Secretaria Municipal de Educação; e não apenas como 
observador  
 
Portanto, somente a alternativa “C” está correta de acordo com o inciso  IV , é direto do magistrado ter 
liberdade de escolha e de utilização de materiais, do procedimento didático e de instrumentos de 
avaliação do processo ensino aprendizagem, dentro dos princípios psico-pedagógicos que objetivem 
alicerçar a participação, a democratização do ensino e autonomia do aluno, 
 
 
PROVA DE ENFERMEIRO - ESF Nº 33. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO.  
 

 Lavar e desinfetar as superfícies, os utensílios e equipamentos usados na preparação de 
alimentos (I). 
Tratar a água para consumo (II). 
Evitar o consumo de alimentos crus ou malcozidos e alimentos cujas condições higiênicas, de 
preparo e acondicionamento, sejam precárias (III). 
 

Conforme o Ministérios da Saúde (MS), as Doenças Diarreias Agudas (DDA) apresentam etiologia 
diversificada, ocorrendo por uma variada gama de patógenos, como bactérias, vírus, entre outros 
microrganismos, estabelecendo a gastroenterite. Sendo esta infecção provocada pelo consumo de água e 
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alimentos contaminados, contato com objetos contaminados, bem como, contato com outros indivíduos, 
por meio de mãos contaminas, e com o contato de pessoas com animais. Ademais, ainda de acordo com 
MS, o Rotavírus é um dos mais notáveis agentes etiológicos virais das Doenças Diarreias Agudas (DDA) e 
uma das mais relevantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos em todo o mundo, 
especialmente em países em desenvolvimento. Sendo assim, uma das medidas de prevenção incluem 
práticas de higiene, como “Lavar e desinfetar as superfícies, os utensílios e equipamentos usados na 
preparação de alimentos” e “Tratar a água para consumo”, como: “Guardar a água tratada em vasilhas 
limpas e de boca estreita para evitar a recontaminação; não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou 
poços contaminados. ” (MS); “nos lugares onde não existe saneamento básico, buscar solução 
juntamente com a comunidade para o uso e acondicionamento da água em depósito limpo e tampado” 
(Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Diarreicas Agudas); “escolher alimentos tratados por 
métodos higiênicos; cozinhar bem os alimentos; consumir os alimentos cozidos quando ainda quentes; 
guardar adequadamente os alimentos cozidos destinados a consumo posterior; reaquecer bem os 
alimentos cozidos que tenham sido refrigerados ou congelados, antes de consumi-los; evitar o contato 
entre os alimentos crus e os cozidos; lavar as mãos com frequência; manter rigorosamente limpas todas 
as superfícies da cozinha; manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais; 
utilizar água potável.” (MS). Logo, as alternativas (I) e (II) são VERDADEIRAS.]. 

 A imunização efetiva com as três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda 
dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose da vacina contra a hepatite B (V). 

 
[Segundo o MS a Hepatite B é causada pelo vírus B (HBV) e é considerada uma doença sexualmente 
transmissível. Entre as causas de transmissão estão: relações sexuais desprotegidas com uma pessoa 
infectada; da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação; pelo 
compartilhamento de material perfurocortante e de higiene pessoal, como lâminas de barbear e depilar, 
escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou de confecção de tatuagem 
e colocação de piercings; transfusão de sangue contaminado. Não estando a Hepatite B como uma das 
causas das Doenças Diarreicas Agudas.]. Assim, a alternativa V é FALSA. 

 Não utilizar refrigerantes e não adoçar o chá ou suco (V). 
 
Conforme o Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) do Ministério 
da Saúde, as medidas para prevenção das DDA visam sobretudo dois aspectos: a redução da transmissão 
dos agentes patogênicos, diminuindo a frequência dos episódios diarreicos; a promoção do bom estado 
nutricional da criança, diminuindo as complicações e mortalidades. De acordo com o “Guia  Prático de 
Atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) – Departamento Científico  de Gatroenterologia”, 
para quadros diarreicos agudos é obrigatório aumentar a oferta de líquidos, incluindo o soro de 
reidratação oral (reposição para prevenir a desidratação) e a manutenção da alimentação com alimentos 
que não agravem a diarreia. Deve-se dar mais líquidos do que o paciente ingere normalmente. Além do 
soro de hidratação oral, são considerados líquidos adequados: sopa de frango com hortaliças e verduras, 
água de coco, água. São inadequados: refrigerantes, líquidos açucarados, chás, sucos comercializados, 
café. O Manual de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) do Ministério da 
Saúde, enfatiza a “alimentação adequada da criança” e ainda alerta sobre o consumo de refrigerantes: 
“Os refrigerantes não devem ser utilizados como soluções de reidratação pois, além de ineficazes, 
podem piorar a diarreia. ” Dessa forma, a alternativa IV é FALSA.]   
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PROVA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 34. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Apesar de “caminho” ser 
um termo amplamente empregado para esta definição, na literatura, o termo correto empregado é 
CAMINHO CRÍTICO, o que pode ter deixado os candidatos em dúvida. Portanto, sugiro a anulação da 
questão. 
 
 
PROVA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 34. QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. Alterar a alternativa correta 
de “A” para “D” O valor correto do serviço de armação é de R$ 1.379,70 reais, logo o valor mais próximo 
deste resultado é a alternativa “D”.  
 
 
PROVA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 34. QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. Apesar de tubulão ser 
considerada uma fundação profunda, NÃO UTILIZA-SE BLOCOS DE COROAMENTO PARA ESTA FUNDAÇÃO. 
Os blocos de coroamento são usados em fundações do tipo hélice contínua, metálica, estacas 
centrifugadas de concreto armado, entre outras, mas não se aplica no caso do tubulão. Esta informação 
pode ser encontrada no livro “Fundações: Teoria e prática” de Waldemar Hachich.  
 
 
PROVA DE MÉDICO - ESF Nº 35. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Em relação à questão citada, a 
falta da ultima letra não prejudica o entendimento do candidato, nem induz a marcar a opção incorreta, 
uma vez que trata de assunto pertinente ao cargo e de domínio da área. 
 
 
PROVA DE MÉDICO - ESF Nº 35. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. O caso acima apresenta um 
paciente com duas condições que poderiam levar a suspeita diagnóstica do patógeno, sendo que na frase 
da questão a “Paciente etilista pesado, apresentando arcada dentária em péssimo estado”.  
 
Paciente com quadro de arcada dentária e etilismo pode estar associado a Klebsiella pneumonie . Sendo a 
opção mais acertada do caso, descartando outros apresentados.  
 
 
PROVA DE MONITOR DE CRECHE E PROFESSOR SI Nº 36. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. 
Mesmo com a imagem ruim, os números são legíveis na tabela.  
 
Observando os dados, temos o fluxo estudantil de cada nível escolar: EF(fase I), Ensino Fundamental (fase 
II) e Ensino Médio.  
 
A tabela apresenta perda de 9,38% no Fundamental 1 ;  34,8% no Fundamental 2 e 42,33% no Ensino 
médio.  
 
A alternativa C afirma que “a perda é insignificante: um terço dos alunos que se matriculam na quinta 
serie completam o ciclo.”  
 
Toda e qualquer perda é significativa! Exemplo: se tirarmos 34% do salário de alguém, a diferença é 
significativa ou não? Claro que sim! Na educação a relação é a mesma: Não se admite a perda de alunos 
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por menor que seja. Ao contrário: todo o esforço na educação básica é para a permanência dos alunos 
matriculados, garantindo a eles todos as possibilidades de aprendizagem para que tenham continuidade 
e conclusão com sucesso na etapa em que se encontra matriculado. 
 
Portanto, mesmo sem visualizar o dado na tabela, o enunciado por si só já seria suficiente para decidir o 
que NÃO se pode afirmar pois é contrário ao que se preconiza nos principais documentos de educação: 
CF/1988, LDB/1996, ECA/1990, etc. 
 
PROVA DE MONITOR DE CRECHE E PROFESSOR SI Nº 36. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. 
Conforme LDB/1996 e suas alterações, temos:  
 
Art. 4º - É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da  educação 
básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, 
conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa.    (Incluído 
pela Lei nº 13.716, de 24 de setembro de 2018). 
 
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) 
 
Art. 12º, inciso VIII - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incumbência de: notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em 
lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019) 
 
Art. 24º, inciso I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e 
para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver;            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 
 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm acesso em 04/09/2019 
 
Portanto, Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB/1996 e suas alterações), pode-se 
afirmar que: é assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da 
educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo 
prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência 
federativa. 
 
 
PROVA DE MONITOR DE CRECHE E PROFESSOR SI Nº 36. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A questão não possui alternativa que contemple o enunciado, pois somente a  
assertiva IV é falsa (LIBÂNEO, J.C.: DIDÁTICA. A unidade entre ensino e aprendizagem. São Paulo: 
Cortez, 1994. Pág.90-91).  
 
Ressaltamos ainda que o livro em questão é referência de estudo adotado em diversos cursos de 
Magistério e ou Formação de Docentes, bem como licenciaturas em todo o país. 
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PROVA DE MONITOR DE CRECHE E PROFESSOR SI Nº 36, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. 
“Organizar o ensino por ciclos significa privilegiar a continuidade da trajetória escolar do aluno, 
respeitando suas características, seu ritmo, seus interesses, suas histórias de vida, enfim, a singularidade 
do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.” Excerto da Diretriz Curricular Nacional para o 
Ensino Fundamental que era conteúdo programático indicado para estudo.  
 
 
PROVA DE PSICOLOGO Nº 37, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. A questão foi elaborada para 
questionar os conhecimentos do candidato acerca das principais características de alguns transtornos. 
Nos transtornos enumerados nas assertivas A, B e C, não há ocorrência de pesadelos repetitivos, já que 
este sintoma é típico do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Os sonhos/pesadelos angustiantes 
e recorrentes juntamente com com as lembranças invasivas ("flashbacks") fazem parte da revivescência 
do evento traumático, que são sinais típicos deste transtorno. Ver conteúdo do DSM V, 309.81 (F43.10). 
 
 
PROVA DE PSICOLOGO Nº 37. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A resposta da questão encontra-
se dentro do conteúdo de Psicologia do Desenvolvimento, mais especificamente nas formas de 
aprendizagem da criança. 
 
 
PROVA DE PSICOLOGO Nº 37. QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Ao 
apontar a expressão "transtorno mental", o enunciado da questão faz alusão à "Transtornos", logo, todas 
as assertivas deveriam ser relacionados à algum transtorno mental propriamente dito. 
 
 
PROVA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM Nº 38. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com a 
Lei N 7.498/86, de 25 de junho de 1986 (Conselho Federal de Enfermagem) Artigo 12: “ O Técnico de 
Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: Participar da programação da assistência de Enfermagem; Executar ações assistenciais 
de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; Participar da orientação e supervisão do trabalho de 
Enfermagem em grau auxiliar; Participar da equipe de saúde”. Não deixando dúvidas que  a enfermagem 
é uma profissão que trabalha em equipe, e todos os profissionais devem trabalhar de forma integrada, 
cada um realizando as ações de sua competência, sendo o Técnico de enfermagem participantes do 
procedimento de exame citológico desde a ORIENTAÇÃO e preparo da usuária (paciente) para o exame, 
quanto no preparo da sala de exames, quanto nos cuidados para o correto acondicionamento e 
transporte desse material biológico até que este seja encaminhado ao laboratório para análise. A Atenção 
básica tem, entre suas propostas, a execução das atividades programáticas voltadas à assistência da 
saúde da mulher nas diferentes fases do ciclo de vida, como é o caso do exame citológico realizado na 
Atenção Básica. Sendo o Técnico de Enfermagem parte desta equipe e por tanto, deverá ter 
conhecimentos científicos e técnicos básicos acerca de tais protocolos. Embora não sendo a sua função, 
sendo a atividade realizada exclusivamente pelo Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem, profissional de  
nível médio, deverá deter de conhecimentos básicos suficientes para orientar as usuárias que frequentar 
(A): ” Segundo as disposições do CAB nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo do Útero e de Mama, 
temos que o rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram 
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atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais” uma informação 
básica, estudada e vista no programa do profissional de nível médio (Técnico de Enfermagem). Sendo 
indispensável para este profissional tal informação para a assistência integrada no programa de 
assistência na Saúde da Mulher, garantindo uma assistência de enfermagem qualificada zelando pela 
segurança de suas usuárias, esta edição contempla todas as fases da mulher.  
Diante deste quadro, a(o) enfermeira(o), assim como os outros profissionais de saúde, incluindo o 
Técnico de Enfermagem, devem atuar na sensibilização das mulheres para a realização do exame de 
citologia oncótica, além da busca ativa de mulheres entre 25 e 64 anos pelos ACS, Técnicos/Aux. Enf, 
Enfermeira (o) Médico e outros profissionais da equipe de saúde durante visitas domiciliares, grupos 
educativos e reuniões com a comunidade. O resultado desta sensibilização é o aumento da demanda, 
levando até as Unidades Básicas de Saúde um número significativo de mulheres. É fundamental que os 
serviços de saúde orientem sobre o que é e qual a importância do exame preventivo, bem como as 
orientações referentes ao que tange a realização do mesmo, o que inclui o que foi abordado na 
alternativa “A” da questão, para que haja assiduidade das mulheres na sua realização periódica conforme 
as indicações previstas pelo MS, o que permitirá o diagnóstico inicial, reduzindo a mortalidade associada 
ao câncer de colo de útero. Sendo atividade legais ao Técnico de enfermagem: “Orientar os usuários 
quanto ao cumprimento das prescrições médicas e da enfermagem; Integrar a equipe de saúde, 
participando de atividades de educação e saúde; Participação nos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco”. Assim, a alternativa (A) é VERDADEIRA.]. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


