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Belo Horizonte, 14 de Novembro de 2019. 
 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI/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 04. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A questão está fora do contexto, por 
isso é possível um duplo sentido para a temporalidade dessa frase, pois, por mais breve que seja, pode-se tratar 
também de um futuro. Sendo assim, a questão precisa ser anulada. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03. QUESTÃO Nº 24. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06. 
QUESTÃO Nº 19.  RECURSO INDEFERIDO. O Sistema Solar é formado por oito planetas, são eles: Mercúrio, Vênus, 
Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão era considerado um planeta do Sistema Solar, o mesmo fez 
com que a União Astronômica Internacional criasse uma definição para planeta que exclui Plutão, classificando-o de 
acordo com a nova definição, como um “planeta-anão”. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06. QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO.  Foi divulgado Gabarito 
Provisório Atualizado com devida correção para a questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA MOTORISTA Nº 07. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. A via rural não pavimentada 
tem como velocidade máxima 60 km/h, desse modo a sinalização deve começar a partir de 60 metros e não 110 
metros.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA PARA MOTORISTA Nº 07. QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR A RESPOSTA PARA A 
LETRA “C”. Foi divulgada a resposta incorreta no gabarito.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09. QUESTÃO Nº 01. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Como a palavra "enaltecer", 
informalmente, pode significar engrandecer - relacionado a aumentar - faz-se necessária a anulação desta questão, 
pois, através da comparação entre o peixe e o camponês, pode-se entender que há uma ênfase na características de 
serem o peixe e o camponês inocentes. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09. QUESTÃO Nº 04. RECURSO INDEFERIDO. Os períodos compostos por coordenação 
podem (com pequenas ou nenhumas adaptações) fazer sentido quando fragmentados em períodos simples. Tal fato 
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não acontece com os períodos compostos por subordinação, pois uma oração fica quase sem sentido (subordinada) 
e a regente (oração principal) possui sentido completo ou quase completo. 
A alternativa “B” é um exemplo de orações coordenadas, pois podem ser facilmente desmembradas: 
O aluno não fez a prova. O aluno estava doente.  
A conjunção coordenativa explicativa “pois” faz o que o nome sugere: explica o motivo da ausência do aluno. 
 
Para maiores esclarecimentos, consultar gramáticas normativas atualizadas da Língua Portuguesa nos itens Período 
C Composto por Coordenação, Período Composto por Subordinação, Conjunções Coordenativas e Conjunções 
Subordinativas. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09. QUESTÃO Nº 05. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. O verbo 
"morrer" em algumas circunstâncias admite a preposição "de" e "por", podendo as duas serem indicativas de causa. 
Sendo assim, por estarem as frases fora de contexto, anula-se a questão por ter duas possibilidades de resposta 
adequada. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09. QUESTÃO Nº 06. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Apesar de não ser o uso mais 
comum, a alternativa C pode relacionar-se com uma possível regência adequada, considerando o contexto do 
discurso. Não se pode, portanto, afirmar que há uma inadequação do uso da regência nominal como via de regra, 
pois em um texto no qual se "personifica" a vida, pode-se usar a preposição "para" e haver adequação contextual da 
regência nominal. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 10. QUESTÃO Nº 09. RECURSO INDEFERIDO. Segue solução para questão: 
  
m.m.c (3,2) = 6 

2�� − 1� − 3�� − 4� + 24

6
=
10 − 3�� + 2�

6
 

 
2x – 2 – 3x + 12 + 24 = 10 – 3x – 6 

2x – 3x + 3x = 4 + 2 – 36 
2x = - 30 
X = - 15 

 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 10. QUESTÃO Nº 11. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. O enunciado 
da questão pode gerar confusão para interpretação.  
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 10. QUESTÃO Nº 12. RECURSO DEFERIDO.  A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  

 
 
 

Aresta da base: x 
Altura : 3x 

 
81 = ��� ∗ 3��/3 
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PROVA DE MATEMÁTICA Nº 10. QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  A questão 
não apresenta opção correta de resposta 

 
�� + 3��

� − 9
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Simplificando os termos semelhantes: 
 

�� + 3� ∗ �� + 1�

� − 9
 

 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 19 E PROVA DE INFORMÁTICA Nº 14. QUESTÃO Nº 27. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A palavra “manipulação” utilizada na questão poderia induzir o candidato 
ao entendimento incorreto, de como ele poderia reduzir o zoom, o correto seria utilizar a palavra “redefinição”, 
deixando claro o objetivo da questão. 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 22 E PROVA DE INFORMÁTICA Nº 14. QUESTÃO Nº 30. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Por se tratar de informática básica, faltou detalhar na questão o caminho 
percorrido até a utilização do comando que direcionava o candidato a BIOS, desse modo isso prejudica o 
entendimento do candidato, induzi-lo ao erro. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 13. QUESTÃO Nº 18. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Existem duas respostas para questão.  
 
 
PROVA DE AUXILIAR EM SAÚDE PUBLICA Nº 12. QUESTÃO Nº 27. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A questão foi 
anulada por não abordar diretamente a política nacional de saúde ambiental. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA SAÚDE BUCAL Nº 15. QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Durante o processamento radiográfico não se deve fazer inspeção visual, pois este procedimento irá alterar a 
qualidade final do exame radiográfico, porém o candidato poderia interpretar como sendo a proibição de se 
visualizar o exame através da placa de proteção, que tem abertura para esse fim. Além disso, o cirurgião dentista 
não faz o tratamento dos resíduos, sendo responsabilidade de órgão designado para este fim. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 17. QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO.  A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A Referida 
legislação se encontra defasa, o que induz o candidato ao erro, dessa forma a questão deve ser anulada. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 17. QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. A questão foi elaborada em relação ao 
artigo 17, ainda assim o artigo citado não contradiz as afirmativas. 
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PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR PI Nº 19. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A questão 29, que versa 
sobre a resposta V(verdadeiro) ou F (Falso), não precisa ser anulada, conforme razões abaixo elencadas. 
O enunciado trata do tema “organização curricular”, propondo “analise as assertivas I, II, III, IV e V”, solicitando que 
“Considere V para assertiva Verdadeira e F para assertiva falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequencia CORRETA de cima para baixo”.  
Como se nota, a questão é clara, não permitindo interpretações diferentes a que foi apresentada. O 
questionamento da candidata, referente a colocação dos parênteses, não deve ser levada em consideração, pois a 
não colocação dos parênteses não maculou a questão e, é fácil perceber que para as provas objetivas, o 
examinando deve estar atento ao que se pede no enunciado, o que não ocorreu no caso em evidência. 
DESTÁ forma, indeferimos o recurso do candidato.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 20. QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. Conforme o próprio reclamante descreve 
em seu recurso, a matéria consta no edital, a saber “Períodos (termos essenciais, termos integrantes e termos 
cessórios da oração). O reconhecimento de sujeito e predicado é básico para o estudo de análise de períodos e 
trata-se de termos essenciais da oração. A questão reclamada requer do candidato o conhecimento da classificação 
dos predicados. Para maiores esclarecimentos, consultar o Edital Oficial do concurso para constar a presença da 
referida matéria. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 20. QUESTÃO Nº 05. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. O verbo "haver" pode significar 
"existir" e "ter". Na frase em que foi aplicado, não é possível determinar a qual significado se refere. Com o sentido 
de "existir", o verbo precisaria estar no singular. Já com o significado se "ter", o verbo precisaria está no plural. 
Sendo assim, anula-se a questão. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 21. QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. O item está de acordo com a legislação 
citada. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 21. QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as alternativas temos: 
 
[A] Somente a afirmativa 1 está correta: 
FALSO: As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
 
[B] Todas as afirmativas estão incorretas. 
FALSO: A afirmativa 4 está incorreta. 
 
[C] A afirmativa 2 e 4 estão incorretas. 
FALSO: A afirmativa 2 está correta. 
 
[D] A afirmativa 3 está correta. 
VERDADEIRO: A afirmativa 3 está correta.  
 
Desse modo mantém se a resposta da questão. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 22. QUESTÃO Nº 16. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Existem duas respostas para a questão. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 22. QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. As questões elaboradas não 
precisam ser necessariamente atribuídas a fatos que antecedem a data de publicação do Edital, ate mesmo para 
conferir o conhecimento do candidato, contudo foi utilizado tema cobrado no conteúdo programático.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 23. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as quatro alternativas, assinalasse a opção CORRETA. De fato verifica-se que entre as alternativas 
há duas opções de conteúdo semelhante (alternativas “A” e “C”), contudo, as referidas alternativas não respondem 
a questão, isto é, não se tratam da alternativa CORRETA, conforme solicitado no enunciado da questão. 
O fato de terem duas alternativas, idênticas em seu conteúdo não retira a resposta correta da questão, que, no caso 
em tela, é a opção “D”, que trata-se da única alternativa CORRETA.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 23. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as quatro alternativas, assinalasse a opção INCORRETA, sendo a alternativa “C”.  
 
A assertiva “C” demandava o conhecimento do candidato de que, o “voto obrigatório”, ao contrário do que disposto 
no enunciado, não fora incluído no artigo 60, II, §4°, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, isto é, entre 
as hipóteses que não poderão ser objeto de deliberação tendente a ser abolido por emenda, mas, tão somente, o 
voto direto, secreto, universal e periódico, não existindo, assim, nenhum óbice quanto a deliberação da matéria por 
meio de emenda, o que tornou a questão INCORRETA. 
 
No que diz respeito as questões “A” , “B” e “C”, estás traduzem a literalidade do que disposto no artigo 60, I, II e III, 
§1° e §2°, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, respectivamente. 

 
Art. 60, III, § 4º: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa do estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 1º a constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

Diante disso, vê-se que a questão encontra-se em conformidade com os preceitos legais, não merecendo, assim, 
nenhum reparo. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 23. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as quatro alternativas, assinalasse a opção CORRETA, sendo a alternativa “A”.  
 
A alternativa “A” demandava o conhecimento do candidato, junção dos artigos 3°, 4°, I, e 5°, I, do Código Civil, que 
dispõe: 
 

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos.  
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Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
 
Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 
todos os atos da vida civil. 
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 
dezesseis anos completos. 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, 2012, P. 111 , os maiores de 16 anos e menores de 18 anos são 
legítimos a praticarem certos atos da vida civil: 

 
 
"Os maiores de 16 e menores de 18 anos são os menores púberes do direito anterior. Já foi dito que 
podem praticar apenas determinados atos sem a assistência de seus representantes: aceitar mandato, 
ser testemunha, fazer testamento etc.63. Não se tratando desses casos especiais, necessitam da 
referida assistência, sob pena de anulabilidade do ato, se o lesado tomar providências nesse sentido e 
o vício não houver sido sanado." 

 
Assim tem-se que a legislação civil considerou como absolutamente incapaz os menores de 16 anos, necessitando, 
portanto, de representação para a prática dos atos da vida civil, sob pena de nulidade. Por sua vez, os maiores de 16 
anos e menores de 18 são considerados relativamente incapazes e sobre eles então poderá operar a emancipação, 
tornando assim a alternativa “A” correta. 
 
Ademais, vê-se, ainda, que referida alternativa utiliza o termo “podendo”, não excluindo assim a ocorrência de 
outros casos/situações/requisitos para a emancipação. 
 
Diante disso, vê-se que a questão encontra-se em conformidade com os preceitos legais, não merecendo, assim, 
nenhum reparo. 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ADVOGADO Nº 23. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou que o 
candidato, entre as quatro alternativas, assinalasse a opção CORRETA, sendo a alternativa “B”.  
 
Segundo o artigo 157 do Código Civil, ocorre lesão “quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por 

inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta” 

A respeito da prestação desproporcional, Humberto Theodoro Júnior comenta que: 

Não se pode exigir uma absoluta igualdade na equação contratual, porque no comércio jurídico é 

natural procurar-se o lucro que só é atingível se um dos contratantes exigir uma certa vantagem sobre 

o outro. O intolerável é a exorbitância do lucro, por meio de imposições que representem a 

exploração desonesta de uma parte sobre outra. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao 

Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. III, t. I.) 

Assim, diante disso, vê-se que não basta somente a parte alegar que houve uma prestação desproporcional para 

caracterização da lesão, devendo ainda alegar/comprovar a exploração desonesta de uma parte sobre outra, ou 

seja, a “onerosidade excessiva”, conforme abordado na questão em comento. 
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Com efeito, consoante leciona a melhor doutrina: 

“para a caracterização da lesão é necessária a presença de um elemento objetivo, formado pela 

desproporção das prestações, a gerar uma onerosidade excessiva, um prejuízo a uma das partes; bem 

como um elemento subjetivo: a premente necessidade ou inexperiência, conforme previsto no caput 

do art. 157” (TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 6ª ed. São Paulo: Método, 

p.268). 

Diante disso, vê-se que a questão encontra-se em conformidade com os preceitos legais, bem como doutrinas e 

jurisprudências atuais e dominantes, não merecendo, assim, nenhum reparo a questão. 

 
PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 24. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO.  De acordo com a LEI Nº 
12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011.  A opção “C” encontra-se incorreta:  

A questão apresenta, destinada à articulação dos serviços sociais e não dos serviços socioassistenciais, de acordo 
com a lei: 

§ 1º O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices 

de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social básica às famílias. 

 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO II Nº 26. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. “Segundo o Manual Técnico 
de gestação de Alto Risco, do Ministério da Saúde, entre outras manifestações clínicas, o quadro clínico 
característico do DPP é a dor abdominal, associada ou não a sangramento vaginal (sangramento genital de 
quantidade variável). O sangramento no DPP pode se manifestar das seguintes maneiras: Hemorragia exteriorizada; 
Hemoâmnio; Sangramento retroplacentário. A quantidade do sangramento exteriorizado pode não refletir a exata 
perda sanguínea. O sangramento decidual pode ser eliminado pelo colo uterino ou ficar retido como hematoma. 
Pode também infiltrar-se no líquido amniótico (hemoâmnio) ou no miométrio (apoplexia uteroplacentária ou útero 
de Couvelaire). De acordo com a FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) – 
Manual de Orientação gestação de Alto Risco: 80% dos quadros clássicos apresentam sangramento vivo por via 
vaginal, sendo o restante sangue oculto. 
 
“No enunciado, consta a seguinte informação: “Uma gestante de 35 anos, primigesta com 25 semanas de gestação, 
chega ao pronto-socorro com sangramento vaginal moderado “vermelho-vivo””. Logo, diante de todos os dados 
clínicos desse caso clínico presentes no enunciado da questão, a resposta correta que se refere à doença descrita é 
[A] Descolamento prematuro da placenta (DPP).  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO II Nº 26. QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO DEVE SER 
ANULADA. A mesma apresenta duas alternativas incorretas: B e D (que NÃO correspondem as medidas atualizadas 
de prevenção e controle da Influenza). 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 27. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Para realizar o cálculo 
do custo de m³ de concreto, deve-se converter os custos unitários da areia e da brita de R$/m³ para R$/kg. Isso 
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pode ser realizado dividindo 45 e 60 por 2600 e 2700, respectivamente, resultando em custos unitários de R$ 
0,017/kg para a areia e R$ 0,022/kg para a brita. O traço em massa do m³ de concreto é 405: 910: 1.012,5: 1,125.  
 
Portanto, o custo final por m³ fica: 405 x 0,45 + 910 x 0,017 + 0,022 x 1.012,5 ≈ R$ 219,00. A alternativa mais 
próxima do resultado é a letra “A”. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 28. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. ALTERA A QUESTÃO PARA 
LETRA ‘’A’’. Sendo a resposta correta. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FONOAUDIÓLOGO Nº 29. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as 
alternativas temos: 
 
PROPOSIÇÃO I CORRETA, pois as paredes laterais faríngeas são estruturas complexas. A parede anterior faríngea é 
formada por tecidos linfóides (tonsilas faríngeas, tonsilas palatinas, mucosa e o tecido adiposo parafaríngeo), pela 
língua, incluindo os músculos: Palatoglosso: eleva e retrai a porção posterior da língua; Genioglosso: protrue e 
deprime a língua; Hioglosso: deprime e retrai a língua; Estiloglosso: eleva e retrai a língua. Os músculos da língua, 
intrínsecos e extrínsecos, e os músculos supra e infra-hióideos, fazem a movimentação do hióide superior e 
inferiormente e estes músculos isolam a nasofaringe da orofaringe. (Hudgel DW. The role of upper airway anatomic 
and physiology in obstructive sleep apnea. Clin Chest Med. 1992; 13: 383-98. E Douglas CR. Tratado de fisiologia 
aplicado às ciências da saúde: fisiologia dos ESTÁdos de consciência. São Paulo: Robe.1994: 456.) 
 
PROPOSIÇÃO II CORRETA. 
 
PROPOSIÇÃO III CORRETA. A parede posterior da faringe se relaciona diretamente com a orofaringe (Arens R, 
Marcus CL. Pathophysiology of upper airway obstruction: a developmental perspective. Sleep. 2004; 27: 9971019.) 
 
PROPOSIÇÃO IV CORRETA. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FONOAUDIÓLOGO Nº 29. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as 
alternativas temos: 
 
Alternativa “A” CORRETA, pois na infância, a laringe não pode ser considerada uma miniatura da laringe adulta, pois 
há diferenças morfológicas, histológicas e topográficas. Diante disto, a alternativa A compara-se as pregas vocais 
entre crianças, e não com adultos e/ou mulher jovens. (Hersan RCPG. A laringe infantil. In: Pinho, S. M. R. 
Fundamentos em Fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. P.57-64. 
E Gray SD, Smith ME, Schneider H. Voice disorders in children. Pediatr Clin North Am. 1996;43(6):1357-84.) 
 
Alternativa “B” CORRETA.  
 
Alternativa “C” INCORRETA: Decorrente das características marcantes da configuração glótica infantil, a emissão 
vocal da criança tem peculiaridades que não devem ser consideradas desvios vocais, destacando-se a discreta 
instabilidade e soprosidade, respectivamente relacionadas com imaturidade neuromuscular das estruturas da 
laringe e com presença de fenda TRIANGULAR POSTERIOR. 
(Wilson DK. Problemas de voz em crianças. 3. Ed. São Paulo: Manole; 1993. E Patel RR et al. In vivo measurement of 
pediatric vocal fold motion using structured light laser projection. J Voice. 2013;27(4):463-72.) 
 
Alternativa D CORRETA. 
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PROVA ESPECÍFICA DE FONOAUDIÓLOGO Nº 29. QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO.  A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  
 
Afirmativa I pode-se considerar CORRETA E INCORRETA, já que sistema auditivo periférico e central atuando em 
conjunto possibilitam a detecção e discriminação das intensidades E DAS FREQUÊNCIAS do som ouvido para 
identificação de palavras, de música, de ruídos. Processar a informação via sentido da audição exige que os sons 
sejam detectados, interpretados, isto é, que os estímulos sejam recebidos pelo sistema periférico e codificados 
neuralmente e, portanto, transformados em representações internas (imagens) que serão analisadas e integradas 
pelo sistema auditivo e córtex. (Norton SJ, Gorga MP, Widen JE, Folsom RC, Sininger Y, Cone-Wesson B, Vohr BR, 
Mascher K, Fletcher K. Identification of neonatal hearing impairment: evaluation of transiente evoked otoacustic 
emission, distortion product otoacoustic emission, and auditory brain stem response test performance. Ear Hear. 
2000; 21(5):508-28.) 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO VETERINÁRIO Nº 30. QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. ALTERA A QUESTÃO 
PARA LETRA ‘’C’’. A questão deve ser alterada.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA MÉDICO VETERINÁRIO Nº 30. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. Ocorreu um erro de 
digitação na questão, onde se lê “clorada” e não colorada. Erro este que não interfere na resposta, sendo a 
alternativa “B” a única opção INCORRETA, pois é um método químico e não físico!  
 
 
PROVA ESPECÍFICA NUTRICIONISTA Nº 31. QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Não há argumentos que 
justifique a anulação da questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA NUTRICIONISTA Nº 31. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. O gabarito está correto, 
portanto deve ser mantido, segundo as determinações da Resolução CD FNDE Nº 38, de 16 de Julho de 2009, que 
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. Abaixo explicitada e grifada nos itens abordados na questão 26 da prova. 
 
RESOLUÇÃO/CD/FNDE N º 38, DE 16 DE JULHO DE 2009  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. 
 

Art. 14. A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos ESTÁdos, do 

Distrito Federal e dos Municípios, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a 

responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e nas 

legislações pertinentes, no que couber. 

 § 1º Compete ao nutricionista responsável-técnico pelo Programa, e aos demais nutricionistas lotados 

no setor de alimentação escolar, coordenar o diagnóstico e o monitoramento do ESTÁdo nutricional 

dos estudantes, planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil 

epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a 
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aquisição dos gêneros alimentícios até a produção e distribuição da alimentação, bem como propor e 

realizar ações de educação alimentar e nutricional nas escolas.  

§ 2º Para o cumprimento das atribuições previstas no § 1º, deste artigo, a Entidade Executora e o 

nutricionista-responsável técnico pelo Programa deverão respeitar a Resolução CFN nº 358/2005, e 

suas substituições, que dispõe sobre as atribuições do nutricionista no âmbito do Programa de 

Alimentação Escolar e dá outras providências.  

§ 3º A Entidade Executora deverá dar condições suficientes e adequadas de trabalho para o 

nutricionista, obedecendo ao desenvolvimento das atribuições previstas na Resolução CFN nº 

358/2005 e suas substituições e, inclusive, cumprindo os parâmetros numéricos recomendados de 

nutricionistas por escolares.  

§ 4º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado ao setor de 

alimentação escolar da Entidade Executora, e deverá ser cadastrado no FNDE, na forma estabelecida 

no Anexo II desta Resolução.  

Art. 15. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável, 

com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos 

alimentares, a cultura alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação 

agrícola da região e na alimentação saudável e adequada. 

§ 1º Como disposto na Lei n° 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à 

promoção de uma alimentação saudável, observada a regulamentação aplicável. 

§ 3º Os cardápios deverão ser diferenciados para cada faixa etária dos estudantes e para os que 

necessitam de atenção específica, e deverão conter alimentos variados, seguros, que respeitem a 

cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar. 

 
PROVA ESPECÍFICA NUTRICIONISTA Nº 31. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com Krause (2010), 
as recomendações nutricionais de proteínas para um indivíduo com infecção pelo HIV para repleção são de 1,5 a 2,0 
gramas/kg de peso. Portanto a resposta está correta. 
 
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. ; RAYMOND, J.L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 12ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 1228 p 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
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