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Belo Horizonte, 24 de maio de 2022. 

 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Processo Seletivo – Edital 01/2022 

 
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, Processo Seletivo desta 
Prefeitura, Edital 01/2022. 

 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO.  Na respectiva questão a palavra 
simples é característica da palavra amor, e não circunstância do verbo ser. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07. QUESTÃO Nº 09. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. No 
programa de prova, não foi mencionado o conteúdo abordado. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07. QUESTÃO Nº 10. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. No 
programa de prova, não foi mencionado o conteúdo abordado. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO.  A questão foi 
elaborada de acordo com as informações obtidas no site IBGE sendo uma estimativa fornecida pelo 
instituto para o ano de 2021. Vale ressaltar que no programa é feito uma sugestão bibliográfica, podendo 
o candidato consultar outras publicações que abranjam o programa proposto.  
   
Acesse: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tombos/panorama 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. Conforme é 
possível verificar na página oficial do estado, o Governador é formado em ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS pela Fundação Getúlio Vargas (SP).  
 
Vale ressaltar que o histórico do atual governador, foi amplamente divulgado ao participar de uma 
eleição que se polarizava entre partidos que revezavam a gestão do estado, sua evolução nas pesquisas 
despertou curiosidade entre a população bem como grande divulgação nas mídias a nível nacional, 
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principalmente com o resultado tão representativo no segundo turno onde conseguiu mais de 70% dos 
votos. 
 
A política não se resume somente em atos, ações ou diretrizes, mas também envolve os atores que 
contribuem nessa construção. A história dos representantes impacta as decisões bem como ajudam a 
população a decidir com quem mais se identifica.  
 
Veja mais:  
https://www.mg.gov.br/governadoratual 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/minas-gerais-veja-os-pre-candidatos-ao-governo-do-estado-e-ao-
senado/ 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Na elaboração da questão a palavra aproximadamente permite que a terceira afirmativa se 
torne verdadeira, divergindo do gabarito, com isso anula-se a questão. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. Trata-se de citação 
que descreve a Cachoeira e Balneário do Grilo, retirada do site oficial da prefeitura em 
https://www.prefeituratombos.mg.gov.br/a-cidade/a-cidade.html., entretanto a mesma cachoeira é 
descrita em outros locais de pesquisa da mesma forma: 
https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/tombos/cachoeira-do-
grilo#:~:text=A%20cachoeira%20do%20Grilo%2C%20local,a%20beleza%20natural%20do%20lugar. 
https://minas-gerais-brasil.blogspot.com/2013/02/tombos-nas-quedas-da-cachoeira.html 
 
A questão solicita que seja indicado qual a cachoeira na cidade de tombos que mais se identifica com a 
descrição dada no texto, analisando as respostas temos: 
 
A cachoeira de Tombos é formada pelo Rio Carangola. 
A cachoeira Catuné que é fictícia.  
A cachoeira Emílio Soares, nas citações ela está localizada na Fazenda da Cachoeira (zona rural), distante 
da região central, ainda é indicado que o local é utilizado para captação de água e não para exploração do 
turismo.  
Já a Cachoeira e Balneário do Grilo está no bairro Niterói, próximo ao centro da cidade, de fácil acesso, 
com estrutura para receber moradores e turistas. 
 
Desse modo não existe outra resposta para a questão que não a apresentada no gabarito.  
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. Conforme previsto 
no programa, o tema está previsto tanto em sociedade e costumes quanto no item inovações científicas e 
tecnológicas:  
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Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e 
Geografia de Tombos. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente. Lei 
Orgânica do Município de Tombos.  

 
 
PROVA DE SAÚDE PUBLICA Nº 10, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Conforme argumento dos reclamantes a falta de insumos prejudicam a criação e vínculo entre equipes e 
comunidade. 
 
 
PROVA DE SAÚDE PUBLICA Nº 10, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Conforme apontado pelo 

recorrente trata-se de erro de digitação, o que não dificulta a interpretação da questão e identificação 
correta da resposta. 
 

 
PROVA ESPECÍFICA ASSISTENTE SOCIAL Nº 11, QUESTÃO Nº 21. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. De acordo com a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) que tipifica 
os Serviços Socioassistenciais, a afirmativa se refere ao serviço de proteção Social especial de média 
complexidade, onde existe a violação de direito, os vínculos estão fragilizados e há risco social. A resposta 
correta seria letra [B] aos serviços de proteção social especial de média complexidade, contudo as 
palavras e alta saíram erradas na questão. 

 

 
PROVA ESPECÍFICA ASSISTENTE SOCIAL Nº 11, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. A resposta da 
questão é a letra “A”, pois Segundo Yolanda Guerra, a “instrumentalidade é uma propriedade e/ou 
capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os 
profissionais objetivem sua intencionalidade em respostas profissionais. É por meio desta capacidade, 
adquirida no exercício profissional, que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as 
condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível da 
realidade social: no nível do cotidiano”.  
 
Não é instrumentalização da profissão. 
 
A letra “C” está correta, pois pensar a instrumentalidade do Serviço Social é pensar para além da 
“especificidade” da profissão: é pensar que são infinitas as possibilidades de intervenção profissional, e 
que isso requer, nas palavras de Iamamoto (2004), “tomar um banho de realidade”. Portanto, mais do 
que seguir manuais, a profissão precisa de ter a capacidade criativa para utilizar instrumentos, e criar 
outros a fim de produzir mudanças. Realmente não há manuais, mas o fato do autor citado relatar em 
seu texto, não inviabiliza a questão pois esta citação é referenciada por 4 autores que constam no edital. 

 

 
PROVA ESPECÍFICA ASSISTENTE SOCIAL Nº 11, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Houve um erro de digitação: Embora a resposta correta seja letra A, somente a alternativa II 
está correta, mas o erro de digitação invalida a questão. 
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Leia as afirmativas sobre o serviço social na contemporaneidade, com base no significado social da 

profissão no processo de reprodução das relações de trabalho: 

I. O serviço social é uma especialização do trabalho individual; 

II. Um dos maiores desafios que o(a) assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de 

decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 

direitos; 

III. O serviço social adquiri caráter neutro, derivado do caráter das relações sociais; 

IV. Pensar o serviço social na contemporaneidade requer os olhos abertos para o passado da profissão e 

para o mundo contemporâneo a fim de recriá-lo; 

 
Onde a resposta correta seria letra A-somente a alternativa II está correta. 

 

 
PROVA ESPECÍFICA ENFERMEIRO Nº 12, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. Sobre as medidas de 
descontaminação em pacientes com intoxicação por inibidores de colinesterase, a ÚNICA alternativa 
INCORRETA é a “B”. Pois, não é indicado a indução de vômito em casos de intoxicação por inibidores de 
colinesterase. De acordo com as Diretrizes Brasileiras para Tratamento de Intoxicações por Agrotóxicos e 
a PORTARIA Nº 79, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018, não existe benefício comprovado cientificamente pela 
prática da indução do vômito nesses casos, podendo inclusive levar a casos de aspiração pulmonar e 
pneumonite. Sendo a indução de vômito uma prática não recomendada no manejo em pessoas com 
intoxicação. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA ENFERMEIRO Nº 12, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. A única alternativa 
INCORRETA é a “A”. Pois, recomenda o uso de massagens nas mamas ingurgitadas com água morna. 
Segundo o Caderno de Atenção Básica Saúde da Criança Aleitamento e Alimentação Complementar 
Ministério da Saúde, a crioterapia (aplicação de gelo ou gel gelado) em intervalos regulares após ou nos 
intervalos das mamadas; em situações de maior gravidade, podem ser feitas de duas em duas horas. As 
compressas frias provocam vasoconstrição temporária pela hipotermia, o que leva à redução do fluxo 
sanguíneo, com consequente redução do edema, aumento da drenagem linfática e menor produção do 
leite, devida à redução da oferta de substratos necessários à produção do leite. Assim, o recomendado 
são massagens com água fria e não morna em casos de ingurgitamento da mama. 

 

 
PROVA ESPECÍFICA ENFERMEIRO Nº 12, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Todas as alternativas 
estão corretas, EXCETO a alternativa “D” que diz que o diagnóstico da cetoacidose diabética se dá por 
hiperglicemia com glicemia maior que 150mg/dl. Sendo na realidade a glicemia maior que 250mg/dl, 
considerada como um quadro de hiperglicemia severa, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e de 
acordo com a American Diabetes Association (ADA) é critério diagnóstico da cetoacidose diabética a 
glicemia sanguínea ≥ 250 mg/dL. 
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PROVA ESPECÍFICA FONOAUDIÓLOGO Nº 15, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Existem duas respostas validas para a questão. 

 

 
PROVA ESPECÍFICA FONOAUDIÓLOGO Nº 15, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Em analise a questão, foi identificada a falha no enunciado, que devia conter apenas a palavra 
CORRRESPONDE ao invés de NÃO CORRESPONDE.  

 

 
PROVA ESPECÍFICA MÉDICO PEDIATRA Nº 16, QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR 
RESPOSTA PARA LETRA “C”. Conforme argumentos apresentados pelo recorrente, não existe indicação 
na literatura para albumina menor que 2.3 g/d.l.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA MÉDICO PSF Nº 17. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Na questão não informa 
a quantidade de abortamento anteriores, o que não inviabiliza a resposta, desse modo a resposta mais 
adequada para a questão é a letra “D”. 

 

 
PROVA ESPECÍFICA ODONTÓLOGO Nº 19. QUESTÃO Nº 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. No programa de prova, não foi mencionado o conteúdo abordado.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA ODONTÓLOGO Nº 19. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. O solvente da prata 
mais utilizado é o hipossulfito (tiosulfato) de sódio. Este agente forma complexos com os íons de prata 
que são dissolvidos em água. O agente clareador não tem efeito, a curto prazo, sobre os grãos de prata 
metálica que foram reduzidos pelo revelador. Porém, com o excesso de tempo da radiografia no fixador, 
gradualmente a imagem vai perdendo a densidade, na medida que então os grãos de prata metálica vão 
sendo lentamente dissolvidos pelo ácido acético do fixador. Dessa forma o hipossulfito ou tiossulfato é 
responsável por promover o clareamento da película radiográfica 

 

 
PROVA ESPECÍFICA ODONTÓLOGO Nº 19. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Para que haja um 
balanceamento adequado da oclusão, faz-se necessário a montagem do dentes artificiais em uma curva 
ascendente a qual e denominada curva de compensação.  
 
Já a letra “B” está correta, pois consiste na obtenção de pontos de contatos bilaterais e simultâneos entre 
os dentes antagonistas, tanto em relação cêntrica quanto nos movimentos excursivos. Na Lateralidade 
há, no mínimo, três pontos de contato: um no último molar e outro no canino, no lado de trabalho, e 
outro no último molar do lado de balanceio. Assim, forma-se um tripé de equilíbrio. O mesmo deve 
acontecer na protrusão, onde há pelo menos um ponto de contato na região dos incisivos e dois na 
região posterior, no ultimo molar de cada lado. 
 
As vantagens para oclusão balanceada bilateral em prótese total, encontram-se distribuição racional das 
forças pela área chapeável, prevenção de rotações e deslocamentos da prótese, favorecimento da 
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estabilidade e retenção, maior eficiência mastigatória, prevenção de trauma aos tecidos de suporte e, 
consequentemente, maior conforto ao paciente. 

 
PROVA ESPECÍFICA ODONTÓLOGO Nº 19. QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. A glândula parótida é 
inervada por vários nervos de diferentes origens. A inervação sensitiva é fornecida pelo nervo 
auriculotemporal, derivado do ramo mandibular do nervo trigêmeo. A inervação parassimpática, que 
estimula a produção de saliva, provém do nervo glossofaríngeo e chega ao gânglio ótico através do nervo 
petroso menor. Dali os neurônios parassimpáticos pós-ganglionares atingem a glândula através do nervo 
auriculotemporal. A glândula recebe ainda inervação simpática de fibras diretas do plexo carotídeo externo. 
Dessa forma uma injeção anestésica na glândula pode provocar um hematoma e levar a compressão do 
nervo e uma complicação mais provável dentre as alternativas sugeridas seria a paralisia facial.  

 

 
PROVA ESPECÍFICA PROFESSOR MEDIADOR Nº 21, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. A 
Constituição Federal de 1988 estabeleceu na legislação brasileira, por meio de seu artigo 227, que 
crianças e adolescentes formam um grupo de pessoas que têm direitos específicos e demandam proteção 
especial tanto do Estado quanto da sociedade e da família. 
 
O ECA, sancionado dois anos depois, em 1990, é um conjunto de normas que buscam regulamentar 
detalhadamente o princípio estabelecido pelo artigo 227 da Constituição. A lei define quais são esses 
direitos, quem deve aplicá-los ou garanti-los, e como isso deve ser feito. 
 
http://www.adolescencia.org.br/site-pt-
br/eca#:~:text=Desde%201990%20com%20o%20ECA,%2C%20psicol%C3%B3gico%2C%20moral%20e%20
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PROFESSOR MEDIADOR Nº 21, QUESTÃO Nº 25. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. A Declaração de Salamanca, quanto ao que se refere aos princípios, políticas e práticas 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/histologia-do-neuronio
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na área das necessidades educacionais especiais, acredita e proclama que escolas regulares que possuem 
orientação inclusiva constituem os meios mais ineficazes para o combate de atitudes discriminatórias. 
 
Seria EFICAZ que tem a virtude ou o poder de produzir, em condições normais e sem carecer de outro 
auxílio, determinado efeito; efetivo. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PROFESSOR MEDIADOR Nº 21, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Segundo 
Piaget, o pensamento infantil passa por quatro estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, 
quando a capacidade plena de raciocínio é atingida (correta). Segundo ele o ensino só se efetiva 
mediante a avaliação (está incorreto). A criança constrói o conhecimento de suas descobertas quando em 
contato com o mundo e com objetos. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PSICÓLOGO Nº 22, QUESTÃO Nº 21. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Ao inserir a palavra EQUILIBRIO, ao invés de EQUILÍBRAÇÃO DAS ESTRUTURAS COGNITIVAS, 
torna a questão com duas respostas corretas. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PSICÓLOGO Nº 22, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Apesar do erro de 
digitação ao informar o número da Portaria, não identificamos qualquer outra com numero 3538, que 
pudesse induzir o candidato a uma resposta diversa ao previsto, inclusive que cite o tema conforme ele 
foi proposto.  

 

 
PROVA ESPECÍFICA VISITADOR Nº 25, QUESTÃO Nº 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃ ESTÁ ANULADA. 
Faltou a palavra EXCETO para indicar a resposta a ser marcada.  
 

 

 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda 


