
 

 
Belo Horizonte, 22 de Julho de 2019. 

 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA DE SILVEIRÂNIA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Oficia 
Processo Seletivo – Edital 02/2019 

 
 
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 Processo Seletivo 
desta Prefeitura, Edital 02/2019. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 10. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO DEVE SER ANULADA.  
Analisando a questão: 
 
Tempo gasto na atividade: 180 minutos 
Tempo com aquecimento: 5% dos 180 minutos 
 
Assim, teremos: 
 
(5*180)/100 
 
900/100 
 
Reposta correta: 9 minutos 
 
Pela análise acima, a questão deve ser anulada.  
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04, QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO.  
 
Analisando as afirmativas temos: 
 
I. O texto é escrito em prosa. INADEQUADA 

Apesar do texto possui tom narrativo, por contar sobre do eu lírico, não trata-se de um texto em prosa, 
por estar escrito em versos. A prosa possui estrutura que se equipara ao estilo natural da linguagem, sem 
alterações relacionadas à estrutura poética como rima, ritmo, métrica, musicalidade, versos, entre outras 
características que fogem ao estilo frasal. Vale ressaltar que a palavra “prosa”, com relação ao estilo de 
escrita textual, não é sinônima de narração. 



 

 
II. O eu lírico se diz poeta. ADEQUADA 

No final da primeira estrofe, claramente o eu lírico (voz do poema) afirma ser poeta. 
 

III. O eu lírico preocupa-se demasiadamente em viver o futuro. INADEQUADA 
Nos dois primeiros versos há pistas de que a inspiração do poeta é o instante que se vive. A cada 
vivência do instante, ele considera completa a sua vida. 

 
IV. O eu lírico canta porque considera sua vida incompleta. INADEQUADA 

No segundo verso da primeira estrofe, o eu lírico afirma considerar a sua vida completa e a 
motivação do canto está no primeiro verso (o instante). 

 
V. Na terceira estrofe, há a figura de linguagem antítese. ADEQUADA 

Há antítese clara em toda a terceira estrofe (desmorono/edifico – permaneço/desfaço – fico/passo). 
Vale ressaltar que a antítese é a figura de linguagem que expressa ideias contrárias, não 
necessariamente palavras antônimas. 

 
VI. O eu lírico considera que continuará o seu ofício até após a morte. INADEQUADA 

Nos dois últimos versos do poema, há uma metáfora para o fim do ofício do poeta que seria o 
momento de sua morte, indicando pela mudez do mesmo. 

 
Pela análise acima, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04, QUESTÃO Nº 02. RECURSO INDEFERIDO. Para classificar uma oração 
coordenada sindética, é necessária a análise de sentido da mesma empregada ao contexto, e não a 
identificação da conjunção sem relação semântica. 
 
Na primeira ocorrência, a oração coordenada sindética “e lavei os cabelos” é uma adição à oração anterior 
“Tomei banho”. São duas ações que se completam no instante do sujeito. 
Na segunda ocorrência, a oração “pois estudei bastante” é uma explicação para a afirmação contida na 
oração anterior “Estou preparado”. 
Na terceira ocorrência, a oração “portanto não viajarei” é uma conclusão do fato afirmado na oração 
anterior “Não tenho dinheiro”. 
Por fim, na quarta ocorrência a oração “contudo nada se resolveu” é uma oposição à expectativa exposta na 
oração anterior “Conversei com ela”. 
 
Pela análise anterior, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE SAÚDE PÚBLICA Nº 06, QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. Recurso não procede, as 
doenças endêmicas não se disseminam rapidamente em uma população, mas sim ao longo do tempo (por 
isso o “sistematicamente” da frase). Rápida disseminação é característica de uma doença de 
comportamento epidêmico. 
 
 



 

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA Nº 06, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. A banca contesta o argumento 
do candidato, considerando que à vigilância Sanitária compete atuar em relação aos fornecedores, 
produtores, manipuladores de alimentos, prestadores de serviço, entre outros, com uma preocupação 
sanitária e coletiva.  
 
Já a atenção básica em saúde (ABS) cuida das pessoas, dos usuários. Ambas são atribuição do setor saúde e a 
ABS executa inúmeros outros programas específicos do setor saúde neste nível de atenção, que realizam 
ações destinadas ao conteúdo citado pelo candidato, como vigilância alimentar e nutricional e assistência 
farmacêutica. No entanto, a Vigilância Sanitária possui inúmeras outras atribuições que ultrapassam as 
atribuições da ABS e os profissionais de saúde não realizam atividades de fiscalização e autuação no 
território, uma das principais particularidades da Vigilância Sanitária, que é o “poder de polícia”. 
 
 
PROVA DE GESTÃO LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 08, QUESTÃO Nº 11. RECURSO DEFERIDO. ALTERA 
PARA LETRA “D”. Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
PROVA DE GESTÃO LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 08, QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. Para 
justificar o argumento de revisão, o candidato devia apresentar alguma fundamentação teórica da ausência 
de relação entre tabagismo e doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão, que torne a alternativa 
falsa. Como isso é impossível, uma vez que esta relação é direta e muito forte, a banca considera que apenas 
a opinião do candidato não é suficiente para rever a questão.  
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 

 


