
 

Belo Horizonte, 05 de Junho de 2018. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – 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 Concurso 
Público desta Prefeitura, Edital 01/2018. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 04. RECURSO DEFERIDO.  A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Há duas respostas que atendem à questão. Na alternativa “a” temos a presença do advérbio de modo 
“mal”. Nas alternativas “b” e “c” temos advérbio de tempo sendo eles, respectivamente, “agora” e 
“ontem”. Já na alternativa “d” o advérbio presente é “muito” sendo classificado como advérbio de 
intensidade. Diante dos esclarecimentos acima, anula-se a questão. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 06, QUESTÃO Nº 05. RECURSO DEFERIDO. ALTERA PARA ALTERNATIVA “B”. 
Analisando as alternativas acerca da questão reclamada temos: 
 
[A] O homem ouviu barulhos familiares, por isso desistiu da viagem. 

Incorreto. Segundo o primeiro parágrafo do texto, de vez em quando (em seu trajeto) o homem 
ouvia barulhos familiares. Em seguida, o parágrafo sugere a viagem segue “Vez ou outra, um desvio, 
era uma secção que terminava em torneira.”. 
 

[B] O homem desviou de sua trajetória, pois ficou desinteressado pela viagem. 

Correto. Conforme o segundo parágrafo do texto “Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou 
monótono. O cano por dentro não era interessante.”. Tal fragmento é confirmado pelo início do 
terceiro parágrafo, demonstrando a desistência “No primeiro desvio, entrou.”. 

 
[C] O homem já estava viajando há vários dias, por isso resolveu desistir do roteiro. 

Incorreto. Não foi o tempo que estava em viagem pelo cano que fez o homem desistir, mas sim a 
monotonia da viagem. 

 
[D] O homem estava aflito para sair da torneira e, percebendo uma, logo interrompeu a sua rota. 

Incorreto. Em nenhum momento a personagem demonstra aflição para sair do cano, mas demonstra 
desinteresse ao ter a viagem ficado monótona. 

 



 

PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 07, QUESTÃO Nº 12. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Houve erro que omitiu o numero 1 do artigo, ao invés de 122, ficou 22. Assim a questão deve ser 
anulada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE EDUCADOR INFANTIL Nº 09, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. 
O enunciado fez referencia aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998): 
 
“É com muito prazer que lhe entregamos o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
referente às creches, entidades equivalentes e pré-escolas, que integra a série de documentos dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto.” (Carta do 
Ministro). 
 
“Tão importante quanto pensar nos agrupamentos por faixa etária é refletir sobre o número de crianças 
por grupos e a proporção de adulto por crianças. Quanto menores as crianças, mais desaconselhados são 
os grupos muito grandes, pois há uma demanda de atendimento individualizado. Até os 12 meses, é 
aconselhável não ter mais de 6 crianças por adulto, sendo necessária uma ajuda nos momentos de maior 
demanda, como por exemplo, em situações de alimentação. Do primeiro ao segundo ano de vida, 
aproximadamente, aconselha-se não mais do que 8 crianças para cada adulto, ainda com ajuda em 
determinados momentos. A partir do momento no qual as crianças deixam as fraldas até os 3 anos, pode-
se organizar grupos de 12 a 15 crianças por adulto. Quando as crianças adquirem maior autonomia em 
relação aos cuidados e interagem de forma mais independente com seus pares, entre 3 e 6 anos, é 
possível pensar em grupos maiores, mas que não ultrapassem 25 crianças por professor.” (vol 1: pág. 72-
73) 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 03 E PROVA DE PORTUGUÊS 16, QUESTÃO Nº 03. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Visto que todas as alternativas constantes na alternativa “A” constam também na alternativa “B”, sem 
palavra restritiva, a questão deve ser anulada por haver mais de uma resposta correta.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 04 E PROVA DE PORTUGUÊS Nº 16, QUESTÃO Nº 04. 
RECURSO INDEFERIDO.   
Há apenas duas alternativas verdadeiras dentre as analisadas. 
 
I. O texto acima pertence ao gênero textual artigo de opinião.  

INCORRETO -O texto é um conto. Comprova-se pelo caráter metafórico e poético da linguagem ao 
falar sobre os “amigos”.  Trata-se de um texto literário, de ficção, subjetivo e curto. 
O artigo de opinião é um texto objetivo, jornalístico, no qual o autor defende um pouto de vista 
sobre determinado fato. O objetivo principal é informar um fato e persuadir o leitor. Geralmente 
aborda temas da atualidade. 

 
II. Infere-se que os referidos amigos de Petrarca são os livros que tratam de assuntos variados.  

CORRETO - As metáforas sobre o caráter diversos dos “amigos” de Petrarca se referem aos livros 
de diversos temas que fazem parte da vida do autor. 



 

 
III. Pode-se inferir que os amigos dos quais Petrarca fala são amigos que ele tem desde a infância.  

INCORRETO - Não há nenhum indício de que esses amigos sejam pessoas físicas, tampouco do 
tempo de amizade que eles têm. 

 
IV. Os amigos mencionados por Petrarca proporcionam a ele prazer, cultura, companhia, confiança e apoio.  

CORRETO - Petrarca cita várias categorias de “amigos”, os quais proporcionam a ele todos os 
itens citados acima. Seriam os diversos livros de vários seguimentos diferenciados. 

 
V. Segundo as características do texto, percebe-se que ele foi escrito em terceira pessoa, com impessoalidade do 
autor.  

INCORRETO - O texto foi escrito em primeira pessoa com um caráter totalmente pessoal, 
sentimental.  

 
Diante da análise acima, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 07 E PROVA DE PORTUGUÊS Nº 16, QUESTÃO Nº 07. 
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Há duas alternativas adequadas à questão. 
 
[A] O cheiro amargo do teu olhar me fascina e me enlouquece. (Sinestesia) 

CORRETO - A troca de sensações pelos seus devidos órgãos de sentido habitual é caracterizada como 
Sinestesia. 
 

[B] O político tem muitos bens, pois enriqueceu de forma ilícita. (Hipérbole) 

Aqui há o emprego de um Eufemismo, figura de linguagem que suaviza uma informação. 
 

[C] Li Mário de Andrade e Clarice Lispector em todas as minhas férias. (Personificação) 

Nessa frase, há uma Metonímia, troca de um termo em emprego de outro pela sua proximidade de 
características. O autor pela obra é um exemplo dessa figura de linguagem. 
 

[D] Enxugue as lágrimas do meu pranto e se delicie com o riso do meu sorriso. (Antítese) 

CORRETO - Nessa frase, há um Pleonasmo ao reforçar o pranto com lágrimas e riso com sorriso, 
porém há também o emprego de antítese, pois trabalha com idéias contrárias. 

 
Diante da análise acima, anula-se a questão por ter duas respostas corretas. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 11, QUESTÃO Nº 11 E PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 17, QUESTÃO Nº 13.  
RECURSO INDEFERIDO.   
Analisando a questão temos: 

 
De acordo com o item Direitos e Garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, que 
trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. 
 



 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
seguintes termos, dentre outros: 
 
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.  

CORRETO – O item foi transcrito conforme item I do artigo 5º. 
 

II. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei. 
CORRETO – O item foi transcrito conforme item VIII do artigo 5º. 
 

III. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
CORRETO – O item foi transcrito conforme item XV do artigo 5º. 
 

IV. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. 
INCORRETO – O item foi transcrito do artigo 17º, que trata dos direitos políticos. 

 
A seguir foi solicitado ao candidato que marcasse a alternativa verdadeira, analisando as afirmativas 
temos: 
 
Marque a alternativa verdadeira. 
 
[A] Todas as afirmativas estão corretas. 

FALSO – Conforme foi observado a afirmativa IV está INCORRETA. 
 

[B] A afirmativa III está incorreta. 
FALSO – Conforme foi observado a afirmativa III está CORRETA. 

 
[C] A afirmativa I está correta. 

VERDADEIRO – Conforme foi observado a afirmativa I está CORRETA. Ressalta-se que ela não 
contesta as demais afirmativas corretas.  
 

[D] A afirmativa II e IV estão corretas. 
FALSO – Conforme foi observado a afirmativa IV está INCORRETA. 

 
Assim a afirmativa correta para a questão é a alternativa “C”. 
 
Sobre a disciplina não constar para os cargos, vejamos: 
 

LEGISLAÇÃO PARA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, AGENTE FISCAL, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AUXILIAR ODONTOLÓGICO, 
EDUCADOR INFANTIL, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLINICO GERAL, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, 
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - PRÉ - ESCOLAR 1º A 2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Poço Fundo (1440/2002); Lei orgânica do município de Poço Fundo; Direitos e 
Garantias fundamentais – Constituição Federal; Disposições Gerais e dos Servidores Públicos, art 37 ao 41 da Constituição Federal; 
Princípios da Administração Pública; Plano de Cargos e Salários dos servidores da Prefeitura Municipal De Poço Fundo, (instituído pela 
Lei Complementar nº 1437/2002, de 28/03/2002); alterada pelas leis nº 1503/2003 de 08/05/2003, nº 1546/2004 de 17/03/2004, nº 
07/2005 de 25/07/2005 (portaria nº 025/2014 de 25/03/2014 e portaria nº 129/2017 de 24/11/2017), nº 044/2011 de 09/11/2011, nº 
055/2013 de 10/12/2013, nº 088/2016 de 26/02/2016 e nº 093/2017 de 16/03/2017; Plano de Cargos e Salários dos servidores do 



 

Magistério da Prefeitura Municipal De Poço Fundo, (instituído pela Lei Complementar nº 1436/2002, de 28/03/2002);alterada pelas 
leis nº 15/2006 de 06/07/2006 e nº 103/2017, de 01/12/2017) 

 
Ela fez constar no item, DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 11, QUESTÃO Nº 12 E PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 17, QUESTÃO Nº 14.  
RECURSO INDEFERIDO.   
Analisando a questão temos: 
 
O Artigo 40, da constituição Federal de 1988, diz o seguinte:  
 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
 
São parágrafos do referido artigo: 
 
I. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do 

respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão. 

CORRETO -  Conforme parágrafo 2º do Artigo 40. 
 

II. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações 
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, 
na forma da lei. 

CORRETO -  Conforme parágrafo 3º do Artigo 40. 
 

III. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção 
de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. 

CORRETO -  Conforme parágrafo 6º do Artigo 40. 
 
IV. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam 

sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se 
admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. 

INCORRETO - Conforme Artigo 17, do Ato das disposições constitucionais transitórias. 
 
Marque a alternativa verdadeira: 
 
[A] Somente a afirmativa I está correta  

FALSO – As afirmativas I, II e III também estão corretas. 
 

[B] Todas as afirmativas estão corretas. 

FALSO – A afirmativa IV está incorreta. 
 

[C] As afirmativas II e IV estão corretas. 

FALSO – A afirmativa IV está incorreta. 



 

 
[D] A afirmativa III está correta. 

 
VERDADEIRO – A afirmativa III está CORRETA. Ressalta-se que ela não contesta as demais afirmativas 
corretas. 

 
 
PROVA DE INFORMATICA Nº 13, QUESTÃO Nº 18. RECURSO DEFERIDO.  A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos. A Reposta correta para questão é Mozilla Firefox e 
Internet Explorer. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO Nº 14, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO.  
O candidato alega que a revogação do Ato Administrativo pode ser definida como “A retirada do ato 
administrativo por razões de conveniência e oportunidade”.  De fato, o que o candidato omite é que a 
revogação do ato Administrativo ocorre pela falta de Conveniência e Oportunidade, uma vez que 
demonstrado o desinteresse não se justifica a manutenção do ato.   
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO Nº 14, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
O artigo citado foi revogado pela emenda 09, desse modo deve ser anulada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO Nº 14, QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR PARA ALTERNATIVA “D”.  
As afirmativas foram retiradas na íntegra e a afirmativa II, apesar de vinculou palavra com significado 
distinto do original (DOTADA E ADOTADA). Desse modo a alternativa correta deve ser alterada para letra 
“D”. 
 

 
PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 19, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO.   
De acordo com a bibliografia sugerida, O serviço Social na Cena Contemporânea de Marilda Iamamoto, O 
Movimento de Reconceituação na America Latina perdurou no período de 1965 a 1975, sendo descartada 
a opinião dos autores citados no recurso pelo candidato, pois não constavam no conteúdo programático 
do Edital.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 19, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO.   
De acordo coma Lei n°8.662 de 07 de junho de 1993 em seu Art. 02. Somente poderão exercer a profissão 
de Assistente Social:  
 
I. Os possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, 

expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão 
competente;  



 

II. Os possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou 
equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou 
não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente 
no Brasil;  

III. Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções nos vários órgãos públicos, 
segundo o disposto no art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953.  

 
Estando as três opções “corretas”.  
 

PROVA ESPECÍFICA DE AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 20, QUESTÃO Nº 27. RECURSO 
DEFERIDO.  ALTERA PARA ALTERNATIVA “D”.  
Os argumentos dos candidatos procedem. As academias são estabelecimentos inspecionados pela 
vigilância sanitária. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 22, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO.   
A questão está correta e as alternativas coerentes. Sendo a alternativa “C” a única incorreta. Não traz 
forma de transmissão, apenas afirmativas acerca da SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DAS DCNT. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 22, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO.  
O erro de digitação não impede o entendimento da questão.  

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 22, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO.  
A alimentação habitual deve ser oferecida, e não evitada, a fim de prevenir desnutrição. A sonsagem 
nasogástrica é sim uma alternativa, ao se aplicar o plano B e o paciente ainda continuar desidratado.  
 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/manejo_paciente_diarreia_cartaz.pdf 
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/03/Guia-Pratico-Diarreia-Aguda.pdf  Pagina 6 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 22, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO.   
As alternativas A, B e C estão corretas. Apenas a alternativa “D” está incorreta.  
 
Disponível em: http://www.misodor.com/CRESC.html 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf   Pag. 63 
http://revista.fmrp.usp.br/1998/vol31n4/perimetro_cefalico.pdf 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL E SEUS DISTURBIOS. P. 11. 
Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da 
criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília; 2002. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO CLINICO CARDIOLOGISTA Nº 24, QUESTÃO Nº 22. RECURSO NDEFERIDO.  



 

A repetição das afirmativas IV na alternativa “D”, não altera a resposta divulgada. 
 

 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO CLINICO GERAL Nº 25, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO.  
Paciente acima possui uma estenose mitral, não estando dentre as doenças com recomendação para 
profilaxia com antibióticos.  
 
Disponível em: Http://www.revistasobrape.com.br/arquivos/dez_2009/artigo1.pdf 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO CLINICO GERAL Nº 25, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO.  
A solicitação da questão era somente para avaliação dos dados fornecidos, portanto não oferecemos 
dados do HCO3-, sendo assim com as informações oferecidas a Letra A é a resposta correta.   
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE MÉDICO CLINICO GERAL Nº 25, QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. ALTERA 
PARA ALTERNATIVA “B”.  
Houve falha na divulgação do gabarito, a alternativa correta é a letra “B”. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – PRÉ-ESCOLAR 1º A 2º CICLO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO Nº 28, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  
Conteúdo não contemplado pelo Edital.  
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM Nº 29, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO.  
A questão é afirmativa ao dizer que não faz parte dos cuidados de enfermagem: “utilizar misturas de 
insulina pode levar a uma piora no controle da glicemia”.  

 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF pagina 28 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM Nº 29, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


