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Belo Horizonte, 21 de Fevereiro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL/GO 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos á 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 07. QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. A iniciar, vale ressaltar que 
todas as frases se encontram isoladas, fora de um contexto maior ou de um texto em que as mesmas se 
encaixem e que possa nortear as suas interpretações. Diante do exposto, é necessário que os sentidos 
denotativos e conotativos sejam analisados no limite das sentenças. 
 
Para começar, a frase I possui o termo “cara” em sentido denotativo, em sinônimo de “rosto”. A frase II, 
por sua vez, tem o termo “quebrar a cara” funcionando como “decepcionar-se”, conotativamente. Na 
frase III, questionada em recurso, consta o termo “pendurar a conta” como sinônimo de “acumular a 
compra”, “fazer o pagamento posteriormente”, “comprar fiado”. Reforça-se a interpretação exposta pelo 
fragmento “pagar depois” que consta na mesma frase. O uso desses termos, junto com a marca 
interrogativa na ocorrência analisada, limita a interpretação como CONOTATIVO, e não abre margem 
para uma interpretação de “colocar a conta na geladeira para pagar depois” como sugerido pelo 
reclamante. Para ser possível o sentido proposto pelo recurso, seria necessário um contexto que o 
comprovasse. O item IV é claramente conotativo, pois há um “xingamento” ao homem, referindo-se a ele 
como um “cachorro”, assim como acontece popularmente. No item V, há uma denotação ao dizer que 
“Carmem não parece ter uma boa índole”, referindo-se à falha de caráter da mesma. 
Pelo exposto acima, há o indeferimento do recurso. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 10. PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA. QUESTÃO Nº 14. RECURSO 
DEFERIDO.  Houve um equívoco na divulgação das respostas, portanto altera-se o gabarito. 
 
 
PROVA DE GESTÃO LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº11. PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA. 
QUESTÃO Nº 16, 17, 18 e 19. RECURSO DEFERIDO.  Houve um equívoco na divulgação das respostas, 
portanto altera-se o gabarito. 
 
 



 

Página 2 de 3 

 

PROVA DE GESTÃO LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº11. QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. 
“O Piso da Atenção Básica (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à 
viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica. O 
PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e de uma parte variável 
(PAB variável) que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação 
das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde: Saúde da Família 
(SF); ACS; Saúde Bucal (SB); Compensação de Especificidades Regionais; Núcleos de Atenção à Saúde da 
Família (NASF), Saúde Indígena (SI); e Saúde no Sistema Penitenciário. Os repasses dos recursos dos PABs 
fixo e variável aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente para essa finalidade, com o 
objetivo de facilitar o acompanhamento pelos Conselhos de Saúde no âmbito dos municípios, dos estados 
e do Distrito Federal.” 
 
Disponível em: 
Brasil. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2009. 480 p.: il. color. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde) 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 13. QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. Assim como consta no 
conteúdo programático; “Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, 
Excel)”, o Microsoft Office Word 2016 está incluso nos principais aplicativos para edição de textos.  
 
 
PROVA ESPECIFICA DE CIRURGIÃO DENTISTA º 16. QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO.  Os problemas 
de oclusão dentária denominados de oclusopatias, conforme nomenclatura empregada por Simões 
(1978), consistem de anomalias do crescimento e desenvolvimento, afetando, principalmente, os 
músculos e os ossos maxilares no período da infância e da adolescência, que podem produzir alterações 
tanto do ponto de vista estético nos dentes e/ou face, quanto do ponto de vista funcional na oclusão, 
mastigação e fonação. Portanto, a questão deve ser mantida, pois, oclusopatias está no conteúdo 
programático do edital. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO Nº 17. QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. Apesar do erro de 
DIGITAÇÃO da palavra ULTRASSONOGRAFIA (escrita na referida questão: ULTRASSONOFRAFIA), a 
coerência da frase da alternativa não induz ao erro, bem como, a assertiva está de acordo com Os Sinais 
de CERTEZA da gestação, sendo as demais alternativas não correspondentes a tais sinais. Assim, embora 
com erro de digitação, está claro que a ÚNICA alternativa CORRETA é a letra B (Percepção dos 
movimentos fetais (de 18 a 20 semanas e na ultrassonografia é observado via transvaginal o saco 
gestacional com 4 a 5 semanas gestacionais).  
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO Nº 17. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com o 
Score de risco de Framingham, no Alto risco, que representa >20% de risco de uma pessoa ter um evento 
cardiovascular em 10 anos, a periodicidade de consulta médica e de enfermagem é para esse público 
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Trimestral, depois de orientá-lo sobre o estilo de vida saudável. Portanto, a resposta da questão é a letra 
“C”.  
 
 
PROVA ESPECIFICA DE FISCAL DE TRIBUTOS Nº 18. QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. O conteúdo 
pragmático, conforme relatado no recurso, exibe a citação do fato gerador em duas situações: a primeira 
quando relacionada com a obrigação tributária, e a segunda, de modo genérico, “fato gerador e 
incidência”, trazendo assim a publicidade do fato. Dessa forma, quando citado pela segunda vez, fora 
posto de modo a que o candidato pudesse se aprofundar tanto no que tange fato gerador quanto 
incidência. Portanto, fez-se presente o conteúdo abordado na questão recursada, e por isso, indefiro o 
pedido de anulação da questão. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE FISCAL DE TRIBUTOS Nº 18. QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. Houve 
equívoco na divulgação da resposta. A questão apresenta o seguinte questionamento: 
 

ITEM 1 : “O Principio da Irretroatividade relata que os efeitos da lei somente se manifestam após 
o inicio da sua vigência.” 
VERDADEIRO. 
 
ITEM 2 : “Princípio da Igualdade permite tratar os iguais de forma desigual.” 
FALSO, o principio citado permite tratar os iguais de forma IGUAL. 
 
ITEM 3 : “O Principio da uniformidade geográfica permite que o tributo não seja uniforme em 
todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro.” 
FALSO, pois o Principio da uniformidade geográfica VEDA que o tributo não seja uniforme em 
todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro 

 
Dessa forma, a alternativa D está INCORRETA, a alternativa CORRETA É A LETRA A. Dessa forma, altera-se 
de letra D para letra “A”. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 20. RECURSO DEFERIDO. Houve um equívoco na vinculação 
das respostas, desse modo, foi necessário atualizar o gabarito da prova específica. 
 
 

É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


