
 

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 2018. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Elói Mendes 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Elói Mendes – Concurso Público – Edital nº 01/2017. 

 
DOS RECURSOS 
 
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir: 
 

PROVA 
Nº TIPO Nº DA QUESTÃO 
01 PORTUGUÊS 03 
03 PORTUGUÊS 01, 02, 04, 06, 07, 08 
06 CONHECIMENTOS GERAIS  11, 12, 19, 20 
07 RACIOCÍNIO LÓGICO  22, 23, 24, 25, 27 
08 INFORMÁTICA  21, 22,27 
12 NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA  11, 14, 15, 16, 17, 18 
13 LEGISLAÇÃO 25 
14 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  11 
21 ESPECÍFICA (DENTISTA PSF)  21 
22 ESPECIFICA (PROFESSOR PI)  21, 22, 28 
26 ESPECÍFICA (PROFESSOR PII HISTÓRIA)  27, 28, 30 
27 ESPECÍFICA (PROFESSOR PII MATEMÁTICA) 22 
28 ESPECÍFICA (PROFESSOR PII PORTUGUÊS) 28 
29 ESPECÍFICA (ASSISTENTE SOCIAL) 23, 24, 28 
30 ESPECÍFICA (BIOQUÍMICO) 21, 22, 30 
33 ESPECÍFICA (ENFERMEIRO PSF) 27, 28, 29, 30 
36 ESPECÍFICA (CLÍNICO GERAL E MÉDICO DO PSF) 27, 28 
39 ESPECÍFICA (NUTRICIONISTA) 22, 23, 26, 28 
41 ESPECÍFICA (PSICÓLOGO) 22, 23, 25, 28 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a 
interposição de recurso: 
 

XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da 

identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 



 

 

g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

... 

5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda 
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 

NOSSO PARECER 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 03. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado: “ o 
aumentativo da palavra em destaque está INCORRETO”, exige-se que seja algo excessivo. Cheiro muito 
desagradável encaixa-se nesse conceito. O sufixo também agrega o valor de aumentativo.  
 
Apenas alternativa D está incorreta. 
 
Fedentina 
Significado de Fedentina 
substantivo feminino Cheiro muito desagradável e repulsivo; fedor. 
Etimologia (origem da palavra fedentina ). Fed(er) + ent(o) + ina. 
 
O fedor – a fedentina  o forno – a fornalha 
 
Nossa Gramática- Teoria e Prática- Luiz Antônio Sacconi –Atual Editora -pág. 129.   
 
Aumentativo  é uma forma morfológica de uma palavra que expressa maior intensidade, muitas vezes em 
tamanho, mas também em outros atributos. É o antônimo oposto de um diminutivo. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aumentativo 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 01. RECURSO INDEFERIDO. Ao analisar uma afirmativa não se 
pode ficar restrito a apenas a análise de uma palavra. Desconsiderar toda uma frase é leviano em detrimento de 
uma única palavra. Dizer que problemas difíceis não é sinônimo de não é tão fácil é no mínimo estranho, pois 
justamente  pela  lógica o Modificador NÃO e o Intensificador  TÃO  é que os deixa essas expressões similares, já 
que, sem eles DIFÍCIL é antônimo de FÁCIL. Racionalmente, o que NÃO É TÃO FÁCIL, só pode ser DIFÍCIL.   
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO. Observe que a assertiva não possui a 
introdução que o candidato diz, modificando um pouco a lógica afirmada. Ainda há a segunda parte da assertiva 
que é claramente uma opinião do autor antecedida pela conjunção PORÉM, indicando a contradição, oposição  ao 
pensamento/ opinião  maquiavélico(a), sendo a partir daí a emissão de opinião do autor. “porém a situação política 
é vergonhosa, pois a má supervisão é totalmente presente.” 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 04. RECURSO INDEFERIDO. A oração da alternativa C é uma 
ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA ADVERSATIVA, justificada pela conjunção Mas. 
 
Na oração D temos uma Oração Coordenada Sindética Explicativa. A explicação refere-se ao fato expresso na 
declaração anterior. O que seria uma utopia?  um governante dotado completamente de virtudes altr uístas .  
O verbo está presente antes da conjunção POIS: seriam  uma utopia. 
 
OBS: ANTEPOSTO não quer dizer imediatamente anteposto.  
 

Explicativas 

Indicam uma justificativa  ou uma explicação  referente ao fato expresso na declaração anterior. As conjunções 
que merecem destaque são: que, porque e pois (obrigatoriamente anteposto ao verbo). Introduzem as orações 
coordenadas sindéticas explicativas . 

 

 



 

 

Exemplos:  

Vou embora, que cansei de esperá-lo. 
Vinícius devia estar cansado, porque  estudou o dia inteiro. 
Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. 

https://www.soportugues.com.br 
 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 06. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado pede o grau superlativo 
absoluto sintético erudito da palavra em destaque, Sábio é sapientíssimo. 

são – saníssimo     sábio – sapientíssimo   sagrado – sacratíssimo  salubre – salubérrimo 

senil – senilíssimo   sensível - sensibilíssimo 

 
www.normaculta.com.br/grau-superlativo-absoluto-sintetico/ 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado pede sinônimo da 
palavra em destaque. Esta deve ser a máxima. A frase e o contexto é a referência, não o enunciado. 
Impresciência não é uma palavra sinônima de Hipótese, sendo então incorreta. 
 
Ter hipóteses é ter suposições, e não o contrário. Observe o significado abaixo.  
 
Significado de Impresciência 
substantivo feminino Imprevisão; falta de previsão; ausência de noção, de conhecimento antecipado; desprovido 
de suposições. 
 
https://www.dicio.com.br/impresciencia/ 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado: Marque a 
alternativa que todas as palavras  pertencem ao gênero masculino. 
 
Como o próprio candidato diz a palavra pertence ao gênero masculino quando substantivo, não a tornando errada, 
já que não há um contexto em questão.  
 
Note-se o gênero dos substantivos seguintes: 
O maracujá 
O tegme (ou tégmen) 
O formicida 
 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- Companhia Editora Nacional-Pág. 140 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 11. RE CURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao 
candidato, uma vez que o enunciado é claro ao apontar “...os países com maior número de imigrantes entre a sua 
população...”, ou seja, quantas pessoas de outras nacionalidades que não as nativas residem fixamente no 
território do país e estes são os apontados pela alternativa “C”. 
A saber,  
 
“O ranking é liderado por Arábia Saudita, Austrália, Canadá e Alemanha. No país asiático, os imigrantes 
correspondem a 32,3% da população. Austrália, com 28,2%, Canadá, com 21,8%, e Alemanha, com 14,9%, estão 
na frente dos números de EUA e Reino Unido. Segundo a ONU, o país germânico também foi a segunda nação 
que mais alterou sua configuração populacional desde 1990.” 
 
Referencia: 
Nem EUA, nem Reino Unido: saiba quais países recebem mais imigrantes. Disponível em 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/nem-eua-nem-reino-unido-saiba-quais-paises-recebem-mais-
imigrantes-3t3j6y6nzjew2sp0hslnc3srn 
 
 



 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 12. RE CURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao 
candidato uma vez que a temática da presente questão se encontra pertinente ao solicitado na página 36 do 
ANEXO IV PROGRAMA DE PROVA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, da parte de Conhecimentos 
Gerais, a saber: 
  
“CONHECIMENTOS GERAIS PARA PROFESSOR PI, TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR / ASSISTENTE SOCIAL 
E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR / PSICÓLOGO: Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia 
mundiais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente.  
 
Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia. Revistas e Jornais de ampla circulação nacional.  
 
Referência: 
Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2017 (Atualizado pela Rerratificação nº 01, de 02/02/2018 e 
Rerratificação nº 02, de 26/03/2018) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES ESTADO DE MINAS 
GERAIS 
 
Disponível em 
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/348/anexos/ca6e493fde1b25f12b4167e8cbc73
a27.pdf 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 19. RE CURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao 
candidato uma vez que na presente questão optou-se por não especificar, explicitar o número do conjunto de 
países que “inicialmente” formaram a Organização das Nações Unidas – ONU (em número de 50 países). A ONU 
possui hoje 193 Países-membros. 
 
No sítio eletrônico da ONU (vide https://nacoesunidas.org/conheca/historia/), observamos que: 
 
“...organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o 
desenvolvimento mundiais.” 
 
E mais, 
“O nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt e utilizado pela 
primeira vez na Declaração das Nações Unidas, de 1º de janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países 
assumiram o compromisso de que seus governos continuariam lutando contra as potências do Eixo. 
 
(...) 
 
A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes à Conferência sobre 
Organização Internacional, que se reuniu em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. 
 
(...) 
 
A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes à Conferência sobre 
Organização Internacional, que se reuniu em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945.” 
 
(...) 
 
“O direito de tornar-se membro das Nações Unidas cabe a todas as nações amantes da paz que aceitarem os 
compromissos da Carta e que, a critério da Organização, estiverem aptas e dispostas a cumprir tais obrigações.” 
 
A ONU possui hoje 193 Países-membros. Abaixo, a lista completa de todos os países que fazem parte das Nações 
Unidas, assim como a data de sua admissão na Organização.” 
 
Por fim, entendemos que a redação da alternativa “A” não induz o candidato ao erro, uma vez que na história da 
instituição houve modificações em termos números de países membros, já esclarecido. Permanecendo, pois, certa 
a redação da alternativa “A”.  
 
Referência: Conheça a ONU. Disponível em https://nacoesunidas.org/conheca/ 



 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 20. RE CURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao 
candidato, uma vez que, embora a temática abordada nas questões (matutino, vespertino) versam sobre Dona 
Ivone Lara, tais questões são diferentes no que diz respeito aos aspectos constituintes das questões, a saber: na 
contextualização temática, na graduação de saberes e conhecimentos apresentados e nas abordagens temáticas 
das alternativas nas provas aplicadas. 
 
Referência: Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2017 (Atualizado pela Rerratificação nº 01, de 
02/02/2018 e Rerratificação nº 02, de 26/03/2018) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 
 
Disponível em  
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/348/anexos/ca6e493fde1b25f12b4167e8cbc73
a27.pdf 
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 07, QUESTÃO 22. RECUR SO INDEFERIDO. A questão está bem clara de 
entendimento e possui separações das demais. Portanto, não há o que falar sobre anulação. A mesma possui 
enunciado e fácil interpretação para resolução.   
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 07, QUESTÃO 23. RECUR SO INDEFERIDO. A câmera que aparece na 
imagem não evidencia que faz filmagem, é uma câmera fotográfica. Em relação às câmeras atuais fazerem 
filmagem, essas fazem de modo digital, e não usando filme como sugere o recurso, portanto a letra D não se faz 
correta, tendo apenas a resposta B como única alternativa. 
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 07, QUESTÃO 24. RECUR SO INDEFERIDO. A questão está bem clara de 
entendimento e possui separações das demais. Portanto, não há o que falar sobre anulação. A mesma possui 
enunciado e fácil interpretação para resolução.   
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 07, QUESTÃO 25. RECUR SO INDEFERIDO. A questão está bem clara de 
entendimento e possui separações das demais. Portanto, não há o que falar sobre anulação. A mesma possui 
enunciado e fácil interpretação para resolução.   
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 07, QUESTÃO 27. RECUR SO INDEFERIDO. A questão está bem clara de 
entendimento e possui separações das demais. Portanto, não há o que falar sobre anulação. A mesma possui 
enunciado e fácil interpretação para resolução.   
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 08, QUESTÃO 21. RECURSO DEF ERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  A 
questão, para indicar uma única resposta, deveria estar pautada de maiores especificidade do sistema operacional 
abordado na mesma, para então determinar um único comportamento para o comando [Shift + Delete], conforme 
abordado na questão. 
 
Logo, considera-se a questão anulada. 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 08, QUESTÃO 22. RECURSO DEF ERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  O 
conteúdo da questão não se enquadra nas referências bibliográficas publicada no edital para tal processo seletivo, 
a mesma se torna anulável, a título de não se enquadrar no contexto de preparação e estudo dos candidatos para 
tal processo seletivo. 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 08, QUESTÃO 27. RECURSO IND EFERIDO. A questão contextualiza dentre as 
categorias existentes, como SaaS, IaaS e PaaS, mas é clara em solicitar uma alternativa que “informe, dentre as 
opções abaixo, aquela que pode ser a que melhor exemplifica uma plataforma como serviço ”, ou seja, uma 
PaaS. 
 
Portanto, a que melhor exemplifica é o Microsoft Azure, uma vez que PaaS (Plataforma como Serviço) inclui 
infraestrutura – servidores, armazenamento e rede –, além de middleware, ferramentas de desenvolvimento, 
serviços de BI (business intelligence), sistemas de gerenciamento de banco de dados e muito mais. 
 
O Google Drive é um SaaS (Software como Serviço), serviço de armazenamento, organização e sincronização de 
arquivos, mas não é uma Plataforma como Serviço, conforme solicitado na questão. 
 



 

 

Logo, mantem-se como resposta a alternativa C – Microsoft Azure. 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 12, QUESTÃO 11.  RECURSO INDEFERIDO. O SISVAN é 
responsável pelo acompanhamento das condicionalidades da saúde do PBF e não das condicionalidades da 
educação. Como o próprio candidato disse, a escola acompanha as condicionalidades da educação, que é a 
frequência escolar. Portanto, a afirmativa I é incorreta. 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 12, QUESTÃO 14.  RECURSO INDEFERIDO. O uso de 
medicamento está relacionado ao tratamento de doenças e cuidados secundários para evitar o agravamento de 
casos, mas não está relacionado ao conceito de promoção da saúde relacionado à melhoria das condições de 
vida da população. 
 
Por outro lado, a VAN pode ser orientadora de ações de prevenção dos distúrbios nutricionais e mais ainda de 
ações intersetoriais de promoção da saúde, um de seus objetivos principais. 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 12, QUESTÃO 15.  RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. A afirmativa A é incorreta de forma que a questão possui duas afirmativas verdadeiras, A e D e, 
portanto a questão será anulada. 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 12, QUESTÃO 16.  RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Erro no enunciado, a palavra exceto não deveria constar no enunciado para que a alternativa C 
estivesse correta. 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 12, QUESTÃO 17.  RECURSO INDEFERIDO. Os dados 
epidemiológicos produzidos pelo Sistema de Informação de Mortalidade do ministério da saúde são claros em 
mostrar que as dez maiores causas de morte de mulheres são: infarto, acidente vascular cerebral, pressão alta, 
gripe, pneumonia e diabetes, doenças não relacionadas com o trabalho fora de casa, mas sim com o estilo e 
hábitos de vida, no qual o trabalho fora de casa está inserido como um dos aspectos das condições de vida, mas 
ao trabalho não pode ser atribuído a principal causa de doenças como hipertensão e câncer. 
 
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 12, QUESTÃO 18.  RECURSO INDEFERIDO. O acesso dos 
profissionais de saúde aos dados individuais dos usuários só ocorre mediante identificação, da mesma forma que 
para os gestores, não basta ser profissional de saúde e o acesso está amplamente liberado sem nenhuma forma 
de controle. Para a afirmativa ser considerada correta faltou o completo “desde que identificado”. 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 13, QUESTÃO 25. RECURSO INDE FERIDO. Não assiste razão ao candidato, uma 
vez que o enunciado da presente questão não especifica que tipo veículo, a saber “Nos veículos automotores,...”. 
é certo que alguns não mais disponibilizam tal dispositivo, mas há os que os preservaram, e estes devem ser 
considerados. 
 
Referência: 
Funcionamento de veículos – Mecânica básica. Disponível em 
https://www.autoescolaonline.net/wp-content/uploads/2017/03/08-mecanica-basica-de-veiculos.pdf 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS Nº 14, QUESTÃO 1 1. RECURSO INDEFERIDO. O conceito de 
alfabetização está relacionado a conhecer o alfabeto. Nesse sentido, alfabetização compreende saber codificar, 
decodificar letras, sílabas, palavras e texto. Portanto, não está relacionado a habilidades matemáticas. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 21 – DENTISTA PSF, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. Revisões de literatura 
atuais concluíram que o reimplante não pode ser considerado prática comum no caso de avulsões de dentes 
decíduos, as contra indicações baseiam-se principalmente no risco de danos ao dente permanente sucessor em 
desenvolvimento, como manchas hipoplásicas e mudanças morfológicas nas coroas. Outro ponto negativo é que a 
prática é baseada principalmente nas descrições e opções contidas nos relatos de casos esporádicos, em vez de 
qualquer avaliação científica, além de apresentar prognóstico incerto. Sendo assim, de acordo com a referência 
bibliográfica indicada, a alternativa C está incorreta.  
 
Livro: MC DONALD, R. E. e AVERY, D. R. Odontopediatria. Ed. Guanabara. Arch Health Invest (2016) 5(3): 140-
143. 
 



 

 

PROVA ESPECÍFICA Nº 22 – PROFESSOR PI, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. O conceito de 
alfabetização está relacionado a conhecer o alfabeto. Nesse sentido, alfabetização compreende saber codificar, 
decodificar letras, sílabas, palavras e texto. Portanto, não está relacionado a habilidades matemáticas. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 22 – PROFESSOR PI, QUESTÃO 22. RECURSO INDEFERIDO. A pergunta é objetiva e 
sem margem para outras respostas ou reflexões. Como Educação Básica, conforme a Lei das Diretrizes e Bases 
da Educação compreendem a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (alternativa C). 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 22 – PROFESSOR PI, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. A educação numa 
perspectiva inclusiva compreende não somente a inserção de pessoas com deficiências físicas na escola, mas a 
integração e valorização também de diferentes culturas, etnias, famílias, etc. 
 
Ainda que o foco fossem as pessoas deficientes, não há na legislação a obrigatoriedade de um profissional 
“especialista em educação” para atender a esse estudante especificamente. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 26 – PROFESSOR PII - HISTÓRIA, QUESTÃO 27. RECURSO INDEFERIDO. Depois 
da revolução gloriosa, o governo inglês se tornou controlado pela burguesia priorizando o desenvolvimento 
capitalista. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 26 – PROFESSOR PII - HISTÓRIA, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O 
governo JK durante a construção de Brasília gerou emprego pra região da capital. A estratégica do governo era 
melhorar a economia do país mesmo aumentando a divida externa.   
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 26 – PROFESSOR PII - HISTÓRIA, QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. Durante a 
primeira Guerra Mundial, a Rússia além de sair da guerra antes por estar passando por uma Revolução no País 
era contra a Alemanha. Ela não tinha união com a Alemanha. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – PROFESSOR PII - MATEMÁTICA , QUESTÃO 22. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De acordo com a definição dos gráficos temos que: Gráfico de Colunas: São 
representados por retângulos de base comum e altura proporcional à magnitude. Quando dispostos em posição 
vertical, dizemos colunas; quando colocados na posição horizontal são denominados barras. 
 
Logo, o referido gráfico de colunas não pode ser representado nas duas formas e sim apenas na posição vertical. 
  
PROVA ESPECÍFICA Nº 28 – PROFESSOR PII - PORTUGUÊS, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. Todas 
as palavras devem ser formadas pelo processo de derivação prefixal. A única alternativa possível é a letra B. 
 
A palavra evangelho é formada por derivação prefixa l de origem grega. 
 

eu- (ev-)-   bem, bom- evangelho 

 

 



 

 

 
 
As palavras APOTASIA – APO – separação, afastamento.   
 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- Companhia Editora Nacional -  
PÁG.113. 
 
INDELÉVEL- IN- IM- I- negação, carência. 
 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- Companhia Editora Nacional- PÁG. 
111. 
 
Derivação sufixal EXPLOSIVO- ivo : corrosivo- explo sivo  
 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- Companhia Editora Nacional -PÁG. 
106. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ASSISTENTE SOCIAL, QUESTÃO  23. RECURSO INDEFERIDO. Conforme 
apresenta Parágrafo único do Art. 25 do Código de Ética Profissional do/a Assistente Social:  
 
“Parágrafo único. A suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas só cessará com a satisfação do 
débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos três anos da suspensão.” 
 
Como o gabarito apresenta como correta a alternativa “B” (três anos de suspensão), a questão está correta e não 
há alterações a serem feitas. Desta forma, indefiro o recurso apresentado.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ASSISTENTE SOCIAL, QUESTÃO  24. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com 
o Art. 47 da NOB/SUAS:  
 

“Art. 47. Constituem princípios do orçamento público: 
 
I - anualidade: o orçamento público deve ser elaborado pelo período de um ano, coincidente com o ano 
civil;  
II - clareza: o orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todos;  
III - especialidade: as receitas e as despesas devem constar de maneira discriminada, pormenorizando a 
origem dos recursos e a sua aplicação;  
IV - exclusividade: o orçamento público não deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação 
da despesa, ressalvadas as exceções legais;  
V - legalidade: a arrecadação de receitas e a execução de despesas pelo setor público devem ser 
precedidas de expressa autorização legislativa;  
VI - publicidade: deve ser permitido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas ao 
orçamento público;  
VII - unidade: o orçamento público deve ser elaborado com base numa mesma política orçamentária, 
estruturado de modo uniforme, sendo vedada toda forma de orçamentos paralelos;  
VIII - universalidade: todas as receitas e despesas devem ser incluídas na lei orçamentária; 
IX - equilíbrio: o orçamento público deve possuir equilíbrio financeiro entre receita 32 e despesa;  
X - exatidão: as estimativas orçamentárias devem ser tão exatas quanto possível, a fim de se dotar o 
orçamento da consistência necessária, para que possa ser empregado como instrumento de gerência, 
programação e controle;  
XI - flexibilidade: possibilidade de ajuste na execução do orçamento público às contingências operacionais 
e à disponibilidade efetiva de recursos;  
XII - programação: o orçamento público deve expressar o programa de trabalho detalhado concernente à 
atuação do setor público durante a execução orçamentária;  
XIII - regionalização: o orçamento público deve ser elaborado sobre a base territorial com o maior nível de 
especificação possível, de forma a reduzir as desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.  

 
Como comprova o Art. 47 da NOB/SUAS, a única alternativa incorreta é a “D” (integralidade), conforme aponta o 
gabarito. Desta forma, não há alterações a serem feitas e indefiro o recurso apresentado.  
 



 

 

PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ASSISTENTE SOCIAL, QUESTÃO  28. RECURSO INDEFERIDO. Como apresenta 
Marilda Villela Iamamoto:  
 
“(...) Hoje a imagem da pobreza é radicalizada, é o perigoso, o transgressor, o que rouba e não trabalha, sujeito à 
repressão e à extinção. São as ‘classes perigosas’, (...).” 
 
Desta forma, a alternativa correta é a que se apresenta na alternativa A, conforme aponta o gabarito. Não há, 
assim, alterações a serem feitas e indefiro o recurso apresentado.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – BIOQUÍMICO, QUESTÃO 21. RE CURSO INDEFERIDO. Após o resultado positivo 
no teste Elisa, há a necessidade de confirmação do resultado através de outro método. A utilização da mesma 
amostra ou uma nova amostra do indivíduo, não alterará o resultado e a fundamentação do procedimento. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – BIOQUÍMICO, QUESTÃO 22. RE CURSO INDEFERIDO. A hipoalbuminemia é uma 
condição altamente inespecífica e acompanha inúmeras doenças. Na EPS, pode se apresentar com um pico 
menor, significando queda em sua concentração sérica. Esse fato está relacionado a fatores comuns a diversas 
situações, como síntese prejudicada (cirrose hepática e hepatite viral). A albumina é sintetizada no fígado. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – BIOQUÍMICO, QUESTÃO 30. RE CURSO INDEFERIDO. O ágar chocolate não 
possui a propriedade de isolar N. gonorrhoeae e N. meningitidis. O meio pode ser denominado Ágar Thayer Martin 
Chocolote ou somente Thayer Martin. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO PSF, QUESTÃO 27 . RECURSO INDEFERIDO. O candidato se 
equivocou informando que a resposta divulgada no Gabarito Provisório foi à alternativa “B”. A resposta divulgada 
foi letra “D”, portanto a questão está correta.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO PSF, QUESTÃO 28 . RECURSO INDEFERIDO. Apesar da 
colocação correta da candidata quanto à existência da vacina, o erro na descrição do enunciado não invalida a 
questão uma vez que as demais informações deixam claro qual a doença descrita. Como exemplo citamos a frase 
“... Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus ,...” – fora a alternativa 
assinalada no gabarito como alternativa correta (Dengue), nenhuma das demais doenças possíveis de serem 
assinaladas como respostas são causadas por um vírus (Leishmaniose e Malária são causadas por protozoário e 
a Filariose é causada por um nematódeo).   
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO PSF, QUESTÃO 29 . RECURSO INDEFERIDO. O candidato se 
equivocou informando que a resposta divulgada no Gabarito Provisório foi à alternativa “A”. A resposta divulgada 
foi letra “C”, portanto a questão está correta.  
 

PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO PSF, QUESTÃO 30 . RECURSO INDEFERIDO. Fatores de risco 
gestacional são fatores de risco que podem trazer complicações/evolução desfavorável na gestação, sejam fatores 
relacionados às características individuais e às condições sociodemográficas desfavoráveis, fatores relacionados 
à história reprodutiva anterior e/ou fatores relacionados à gravidez atual. 

O acolhimento com classificação de risco pressupõe agilidade no atendimento e definição da necessidade de 
cuidado e da densidade tecnológica que devem ser ofertadas às usuárias em cada momento, com o objetivo de 
reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o acesso com qualidade, sendo necessário que se 
identifiquem os fatores de risco gestacional o mais precocemente possível. 

Segundo o Caderno de Atenção Básica: Atenção Ao Pré-Natal De Baixo Risco, a Esterilidade/infertilidade se 
enquadra nos fatores relacionados à história reprodutiva anterior, indicando encaminhamento ao pré-natal de alto 
risco. 

Vale lembrar que as situações que envolvem fatores clínicos mais relevantes (risco real) e/ou fatores evitáveis que 
demandem intervenções com maior densidade tecnológica devem ser necessariamente referenciadas, podendo, 
contudo, retornar ao nível primário, quando se considerar a situação resolvida e/ou a intervenção já realizada. De 
qualquer maneira, a unidade básica de saúde deve continuar responsável pelo seguimento da gestante 
encaminhada a um diferente serviço de saúde. 

 



 

 

PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – MÉDICO CLÍNICO GERAL E MÉD ICO DO PSF, QUESTÃO 27. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Erro de digitação seria clorpromazida, que é uma sulfonilureia de 
primeira geração. 
  
PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – MÉDICO CLÍNICO GERAL E MÉD ICO DO PSF, QUESTÃO 28. RECURSO 
INDEFERIDO. Conforme retirado do livro cecil 23 ed, pagina 1127, o risco de mortalidade é maior com a presença 
de vaso visível do que com coagulo aderente, repare que no próprio livro justificado a opção vaso visível aparece 
primeiro como ordem de mortalidade, e como a questão claramente especifica o maior risco é decorrido desse 
achado, vaso visível. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 39 – NUTRICIONISTA, QUESTÃO 22.  RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  A alternativa A está errada de forma que a questão possui duas opções corretas e por isso será 
anulada. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 39 – NUTRICIONISTA, QUESTÃO 23.  RECURSO INDEFERIDO. A referência 
considerada para o concurso é a recomendação do Ministério da Saúde. 
 
Como pode ser observada na página 24 do seguinte material, a questão da prova está correta. 
 
http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/orientacoes_basicas_sisvan.pdf 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 39 – NUTRICIONISTA, QUESTÃO 26.  RECURSO INDEFERIDO. O argumento do 
candidato não se sustenta. A referência citada compara duas fases do leite materno, mas não os compara com o 
leite de vaca, objeto em questão. 
 
Mesmo o leite humano do inicio da lactação tendo maior concentração de proteínas que o leite humano  maduro e 
que isso não tenha sido levado em consideração no enunciado da questão, ambos os leites humanos possuem 
menor concentração proteica que o leite de vaca, afinal este está sendo produzido para um bezerro, que pesa no 
mínimo 10 vezes mais que o bebe humano.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 39 – NUTRICIONISTA, QUESTÃO 28.  RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. O requeijão é um produto derivado da fermentação e não existe alternativa que englobe todas as 
opções corretas, de forma que o recurso procede e a questão será anulada. 
  
PROVA ESPECÍFICA Nº 41 – PSICOLOGO, QUESTÃO 22. REC URSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Qual a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica?  
 
A avaliação psicológica é um processo amplo que envolve a integração de informações provenientes de  diversas 
fontes, dentre elas, testes, entrevistas, observações, análise de documentos. 
 A testagem psicológica, portanto, pode ser considerada uma etapa da avaliação psicológica, que implica a 
utilização de teste(s) psicológico(s) de diferentes tipos. 
 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Cartilha-Avalia%C3%A7%C3%A3o-Psicol%C3%B3gica.pdf  
  
PROVA ESPECÍFICA Nº 41 – PSICOLOGO, QUESTÃO 23. REC URSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. BPR-5 - Bateria de provas de raciocínio - Editora Casa do Psicólogo 
 
Ano de publicação: 2000 
 
INSTRUMENTO RESTRITO A PSICÓLOGOS. *Teste com normas não favoráveis conforme parecer do Satepsi* 
 
1ª Edição 
Autores:  Leandro S. Almeida & Ricardo Primi. 
ISBN: 85-7396-073-6 
 
http://www.livrariadopsicologo.com.br/editora/casa-do-psicologo/  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 41 – PSICOLOGO, QUESTÃO 25. REC URSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Dos 30 aos 60 anos, Erikson diz que o adulto está na idade da generatividade versus estagnação, 



 

 

corresponde à fase genital. O conflito continua. O adulto de meia–idade tem de escolher entre generatividade 
versus estagnação (auto-absorção). 
 
http://www.josesilveira.com/artigos/erikson.pdf  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 41 – PSICOLOGO, QUESTÃO 28. REC URSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA 
ANULADA. De acordo com o DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) e o 
CID 10 (Classificação Internacional das Doenças, 10th edição), o termo transtorno invasivo do desenvolvimento 
(TID) (pervasive developmental disorder) compreende um amplo espectro de transtornos do desenvolvimento 
caracterizados pela presença de distúrbios do comportamento do início da vida com diferentes graus de gravidade 
e de déficits associados, que têm em comum diminuição ou perda das habilidades sociais, da comunicação, da 
imaginação e do comportamento e a presença de interesses repetitivos e restritos. Portanto há, segundo o DSM-
IV e o CID-10, o comprometimento de três domínios: social, comunicação e comportamento. 

http://universoautista.com.br/oficial/2015/09/27/autismo-e-tid-relacao-a-terminologia/  

É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP. 
Setor de Concursos 
 


