JULGAMENTO DE RECURSOS
Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Perdigão/MG, a empresa
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em
25/11/2015, conforme a seguir:
NOME

INSCRIÇÃO

ERNANES CAMILO DE SOUZA

1313

CARGO
02 ASSESSOR JURIDICO ESP. EM
DIREITO PÚBLICO FISCAL

QUESTÃO 27
A questão requer o conhecimento das hipóteses de estabilidade previstas no texto constitucional. Analisando
cada item da questão:
A) Hipótese prevista no art. 7º, XVIII da CF/1988, in verbis: “- licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias;”
B) Hipótese prevista no art. 10, inciso II, alínea “a” do ADCT, in verbis: - Art. 10. Até que seja promulgada a lei
complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento,
para quatro vezes, da porcentagem prevista no art.6º, "caput" e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de
comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de
seu mandato;
C) Hipótese não prevista no te xto constitucional.
D) Hipótese prevista no art. 8º, inciso VIII da CF/1988, in verbis: Art. 8º É livre a associação profissional ou
sindical, observado o seguinte: [...] VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final
do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. [...]
A única hipótese não prevista no texto constitucional diz respeito ao item C. Em razão da única hipótese não
prevista no texto constitucional é aquela descrita no item “C” da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 28
A questão encontra-se fundamentada no parágrafo segundo, do art. 893 da Consolidação das Leis do Trabalho, in
verbis:
Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: I - embargos; II – recurso ordinário; III - recurso de
revista; IV - agravo.
§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo -se a apreciação do
merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. § 2º - A interposição de
recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado.
Os argumentos apresentados confirmam que o enunciado do item “A” da questão em apreciação é a opção correta,
tendo em vista que o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal não tem o condão de obstar o
prosseguimento da execução nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT. Após análise das
argumentações, considera-se inválido o recurso interposto pelo candidato já que a questão está fundamentada no
parágrafo segundo, do art. 893 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Recurso INDEFERIDO, mantém – se
a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
DIVANIA MARIA SOARES SILVA

1483

03 ASSESSOR JURIDICO ESP. EM
DIREITO AMBIENTAL

QUESTÃO 22
Sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, opina Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2012, p. 86 -87):
2. Princípio do desenvolvimento sustentável
A terminologia empregada a este princípio surgiu, inicialmente, na Conferência Mundial de Meio ambiente,
realizada em 1972, em Estocolmo e repetida nas demais conferências sobre o meio ambiente, em especial na ECO 92, a qual empregou o termo em onze de seus vinte e sete princípios, Na Constituição Federal de 1988, o princípio
do desenvolvimento sustentável encontra-se esculpido no caput do art. 225:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essenci al
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê -lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.”
Constata-se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, tornando -se inadmissível que as atividades
econômicas desenvolvam –se alheias a esse fato. Busca-se como isso a coexistência harmônica entre economia e
meio ambiente.[...]
Sobre o princípio da prevenção, opina Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2012, p. 126): “A nossa Constituição Federal
de 1988 expressamente aditou o princípio da prevenção, ao preceituar, no caput do art.225, o dever do Poder
Público e da coletividade de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.”
Observa-se, então, que o caput do art. 225, alberga os dois princípios ambientais, a saber: desenvolvimento
sustentável e da prevenção.
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Após análise das argumentações, considera-se válido o recurso interposto, já que o caput do art. 225, alberga os
dois princípios ambientais, a saber: desenvolvimento sustentável e da prevenção. Recurso DEFERIDO, questão
ANULADA.
QUESTÃO 27
O artigo 23 que fundamenta o pedido de anulação da candidata está inserido na SEÇÃO IV DA COBRANÇA DO
USO DE RECURSOS HÍDRICOS, da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. O citado artigo não tratava de questão
relacionada à compensação a municípios, razão pelo qual resta sem fundamento o pedido de anulação da
candidata. (grifos nossos).
Ademais, segundo o artigo 5º, da Lei Lei n o 9.433, de 8 de janeiro de 1997, são instrumentos da Política Nacional
de Recursos Hídricos:
I - os Planos de Recursos Hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água;
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
Observa-se, que referido artigo permanece incluindo a compensação a munícipios como instrumento da Política
Nacional de Recursos Hídricos.
Após análise das argumentações, considera-se inválido o recurso interposto, visto que a fundamentação legal para
a possível a anulação da questão diz respeito ao artigo 23, que não aborda DA COBRANÇA DO USO DE
RECURSOS HÍDRICOS e que o artigo. 5º, da Lei n o 9.433, de 8 de janeiro de 1997, inclui a compensação a
munícipios como instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. (grifos nossos). Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

357

05 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

QUESTÃO 21
Estatuto do Idoso, Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semi -urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. Recurso
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
LELIA GUGLIELMELLE V COUTO

1156

06 AUXILIAR DE SECRETARIA

QUESTÃO 01, 03, 04 e 05
De fato, ocorreu um equívoco de digitação na grafia do nome do “personagem” principal de nosso texto em estudo
nas questões propostas e requeridas. Recurso DEFERIDO, questões ANULADAS.
QUESTÃO 14
Resolução da questão:
x2 – Sx + P = 0
x2 – 8x + 9 = 0
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 18
Resolução da questão:

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 27
O exemplo citado na questão CONTA@EMPRESA.COM.BR claramente pode ser entendido como layout (formato)
padrão de uma conta de e-mail, o formato da questão é o mais utilizado/reconhecido mundialmente. O formato
informado no recurso não condiz com a realidade, pois o mesmo está incompleto, onde somente o DOMÍNIO não é
o suficiente e aborda outras áreas de conhecimento que a questão não está avaliando (por exemplo: redes, host,
urls, etc). O erro de grafia não interfere na compreensão da questão, não gera ambigu idade, pois não se
encontram em palavras chaves da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforma
gabarito divulgado.
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QUESTÃO 29
A questão em si, avalia o conhecimento do candidato em relação ao “PHISHING SCAM”, sendo assim,
independente de usar o termo “informações financeiras” ou qualquer outro termo, o candidato conseguiria
compreender que alguma informação estaria sendo interceptada no processo. Logo podemos concluir que o fato
de especificar o tipo de informação que é interceptada não interfere, influencia ou altera de nenhuma forma o
conceito ou conhecimento sobre o assunto em questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”
conforma gabarito divulgado.
Houve retificação do gabarito no dia 25/11/2015 para o cargo de Auxiliar de Secretaria de Saúde. Portanto, o
recurso foi INDEFERIDO, mantém – se o gabarito divulgado.
ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO
1389
ELLEN GUIOMAR DE FREITAS SANTOS
1361
07 AUXILIAR DE SECRETARIA DE
GABRIEL MURILO SANTOS
1310
SAÚDE
ISABELLY HARIELLA AZEVEDO SIMÕES
935
JEAN DE MOURA CHAGAS
324
QUESTÃO 19
Após análise da questão constatou-se que de fato o tema proposto na questão não consta do programa de provas
dos cargos de nível fundamental do Edital do concurso. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
GABRIEL VIEIRA MARTINS

1589

09 DIGITADOR DE DADOS

QUESTÃO 27
O exemplo citado na questão CONTA@EMPRESA.COM.BR claramente pode ser entendido como layout (formato)
padrão de uma conta de e-mail, o formato da questão é o mais utilizado/reconhecido mundialmente. O formato
informado no recurso não condiz com a realidade, pois o mesmo está incompleto, onde somente o DOMÍNIO não é
o suficiente e aborda outras áreas de conhecimento que a questão não está avaliando (por exemplo: redes, host,
urls, etc). O erro de grafia não interfere na compreensão da questão, não gera ambigu idade, pois não se
encontram em palavras chaves da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforma
gabarito divulgado.
QUESTÃO 29
A questão em si, avalia o conhecimento do candidato em relação ao “PHISHING SCAM”, sendo assim,
independente de usar o termo “informações financeiras” ou qualquer outro termo, o candidato conseguiria
compreender que alguma informação estaria sendo interceptada no processo. Logo podemos concluir que o fato
de especificar o tipo de informação que é interceptada não interfere, influencia ou altera de nenhuma forma o
conceito ou conhecimento sobre o assunto em questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”
conforma gabarito divulgado.
EDEVALDO JUNIOR DUTRA
ISABELA MOREIRA SILVA
KÁSSIO MOISES GOMES
MARIANA MOREIRA SILVA
MATHEUS HENRIQUE SOARES COUTO
RAFAELA GONTIJO DO NASCIMENTO

298
842
684
383
418
860

10 ENFERMEIRO

QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permi tem-se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 13
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 20
Recurso INDEFERIDO para a candidata ISABELA MOREIRA SILVA, pois não relatou o fato verbal à Coordenação
do Concurso no dia e horário da prova objetiva.
QUESTÃO 21
Houve equívoco na marcação do gabarito sendo a alternativa correta letra “ A - Nenhuma das afirmativas são
corretas”. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “B” para “A”.
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QUESTÃO 22
O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta. A única alternativa incorreta é a letra D. A vacina
produzida com vírus vivos atenuados, também denominada Sabin, em homenagem a Albert Sabin – seu
desenvolvedor – é do tipo trivalente. É a vacina utilizada no Brasil, produzida a partir de três cepas de vírus
denominada 1, 2, e 3. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
www.vacinas.org.br/novo/vacinas_contra_v_rus/poliomielite.htm
QUESTÃO 23
Após análise da questão constatou-se que a mesma está correta. A vaginose bacteriana e a candidías e são
infecções endógenas. Candidíase, hepatite A e vaginose bacteriana (infecção pela bactéria Gardnerella) não são
consideradas doenças sexualmente transmissíveis, apesar de eventualmente poderem ser transmitidas por esta
via. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2411/5_sindromes_clinicas_principais.htm
http://www.mdsaude.com/2012/06/o-que-e-dst.html
QUESTÃO 29
A alternativa incorreta é apenas a letra D. A letra C está correta conforme indicação abaixo.
http://www.medicinanet.com.br/m/conteudos/biblioteca/4024/iii_criterios_diagnosticos_e_classificacao.htm .
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
RENATA NASCIMENTO P. SAMPARIO

1630

11 ENGENHEIRO AMBIENTAL

QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas , pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem -se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 17
O tema da questão é divisão de números. O símbolo usado para o número é irrelevante, o valor da proporção de
ouro é indistintamente 0,618 ou 1,618 sendo que 0,618 -1 = 1,618; sendo essa uma das principais características
de interesse desse número. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 29
Licença de Operação (LO): autoriza a operação do empreendimento após a verificação do cumprimento das
medidas
determinadas
nas
fases
de
LP
e
LI.
O prazo legal para a tramitação do processo de licenciamento é de até 180 dias para cada uma dessas etapas .
Nos casos em que há solicitação do EIA/RIMA ou audiência pública, o prazo amplia para 360 dias. Recurso
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l3S67tsoJAAJ:www.smcambiental.com.br/%3Farea%3
Dlicenciamentos_ambientais+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
DALILA DEISE DOS SANTOS

320

12 FARMACÊUTICO

QUESTÃO 02
A imparcialidade é peça fundamental para a elaboração do gênero textual Crônica Esportiva, pois o autor em
hipótese alguma pode concordar, priorizar ou mostrar preferências por algum fato retratado ou alguém estudado.
O literato deve expor os fatos para que o leitor tire suas próprias conclusões. Na questão referida, ele somente
EXPÔS um ponto de vista dele para a possível má fase dos times mineiros e não defendeu uma ideia, tendo assim
uma maior imparcialidade, como podemos perceber no contexto do texto da prova. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 04
Após análise constatou-se que, a questão solicita marcar a opção que não se encontra nos senti dos variados do
texto. E em momento algum o autor depreciou ou menosprezou os times mineiros, apenas expôs suas visões e/ou
críticas sobre eles. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
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QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permi tem-se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 14
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 18
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 19
O tema da questão é interpretado como resolução de uma equação do 2º grau. Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 22
Após análise da questão constatou-se que a mesma está correta. Das alternativas apresentadas a alternativa que
é utilizada em um quadro de hipertireiodismo é o propranolol. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa
“A” conforme gabarito divulgado.
ÁLVARO FERREIRA PINTO
LUIS FLAVIO MORETTE ALVES

1556
457

13 FISCAL AUDITOR TRIBUTÁRIO

QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 17
O tema da questão é divisão de números. O símbolo usado para o número é irrelevante, o valor da proporção de
ouro é indistintamente 0,618 ou 1,618 sendo que 0,618 -1 = 1,618; sendo essa uma das principais características
de interesse desse número. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 23
A questão tem como referencia o Código Tributário Nacional, de acordo com o Art. 15. Temos:
Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: “I - guerra
externa, ou sua iminência;” O Código Tributário Nacional, abrange o item 7 do programa de provas do concurso.
Legislação Tributária. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 27
Após análise da questão constatou-se que a mesma está correta. A alternativa B está incorreta.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172Compilado.htm. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “B” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 28
Após análise constatou-se que houve equívoco na elaboração da questão e as alternativas B e C estão incorretas.
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
IARA CAROLINE BRANDÃO
LAYANA OLINDA CEZAR SILVA
RENATA DE OLIVEIRA MESQUITA

442
710
338

15 - FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO 02
A imparcialidade é peça fundamental para a elaboração do gênero textual Crônica Esportiva, pois o autor em
hipótese alguma pode concordar, priorizar ou mostrar preferências por algum fato retratado ou alguém estudado.
O literato deve expor os fatos para que o leitor tire suas próprias conclusões. Na questão referida, ele somente
EXPÔS um ponto de vista dele para a possível má fase dos times mineiros e não defendeu uma ideia, tendo assim
uma maior imparcialidade, como podemos perceber no contexto do texto da prova. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
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QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem -se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 13
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 14
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidade s de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 17
O tema da questão é divisão de números. O símbolo usado para o número é irrelevante, o valor da proporção de
ouro é indistintamente 0,618 ou 1,618 sendo que 0,618 -1 = 1,618; sendo essa uma das principais características
de interesse desse número. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 18
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 19
O tema da questão é interpretado como resolução de uma equação do 2º grau. Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 21
A questão está correta conforme a referência: Bases da Fisioterapia Respiratória, Terapia Intensiva e Reabilitação.
Maria da Glória Rodrigues Machado. 2008. Pág. 8. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”
conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 22
As alternativas A C e D se referem a indicações para a Reabilitação Pulmonar, a única alternativa que indica uma
contraindicação é a letra B. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial . Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 23
A letra “B” afirma que o acometimento de três ou mais articulações é essencial para o seu diagnóstico. Embora este
seja o sintoma mais conhecido da doença, segundo Arnett (1987), existem sete critérios que a caracterizam e o
diagnóstico é realizado quando o paciente preenche pelo menos quatro, ou seja, pode ser o acometimento de três
ou mais articulações não esteja presente e mesmo assim o diagnóstico seja confirmado. Quanto à tosse, como as
articulações costoesternais e costovertebrais são sinoviais, a expansão torácica, a respiração e a tosse podem
estar comprometidas e, por isso, devem ser examinadas. ( Fisioterapia, Avaliação e Tratamento. Susan B. O’
Sullivan e Thomaz J. Schmitz. Capítulo 21). Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme
gabarito divulgado.
QUESTÃO 24
Após análise da questão constatou-se que o tema proposto na questão não consta do programa de provas Edital
do concurso. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 25
Após análise da questão constatou-se que houve falha em sua elaboração. As afirmativas corretas são I e III.
Portanto fica anulada a questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 28
A alternativa “D” está errada, pois o aumento do fluxo expiratório tem como objetivo terapêutico mobilizar
secreções das vias aéreas distais, a alternativa afirma que tem como objetivo terapêutico mobilizar e eliminar
secreções das vias aéreas distais. A alternativa correta é a letra “A”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 30
Houve equívoco no gabarito oficial. A alternativa correta é letra B. Portanto o recurso foi DEFERIDO, altera – se o
gabarito oficial de “D” para “B”.
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DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA

974

16 - FONOAUDIÓLOGO

QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem -se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 14
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 18
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 19
O tema da questão é interpretado como resolução de uma equação do 2º grau. Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 24
Conforme gabarito oficial a alternativa correta é a letra “A”. A prevenção fonoaudiológica envolve aplicação de
medidas de caráter amplo (imunizações, aconselhamentos genéticos, aconselhamento familiar, etc) e também
medidas especificas (orientações e aconselhamentos dirigidos, screenings, etc.) Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
LUCAS BATISTA THEODORO
LUISA ORSINI MARQUES
MATHEUS ARAÚJO FERREIRA
THIAGO AMORIM DE OLIVEIRA

1497
676
589
924

21 – MÉDICO VETERINÁRIO

QUESTÃO 02
A imparcialidade é peça fundamental para a elaboração do gênero textual Crônica Esportiva, pois o autor em
hipótese alguma pode concordar, priorizar ou mostrar preferências por algum fato retratado ou alguém estudado.
O literato deve expor os fatos para que o leitor tire suas próprias conclusões. Na questão referida, ele somente
EXPÔS um ponto de vista dele para a possível má fase dos times mineiros e não defendeu uma ideia, tendo assim
uma maior imparcialidade, como podemos perceber no contexto do texto da prova. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 03
A crônica esportiva que retrata o dia- a - dia do esporte referente a algum lugar, neste caso, em especial, o futebol
de Belo Horizonte, apenas cita que um dos possíveis fracassos, na visão do autor poderia ser as más contratações
dos dirigentes de futebol dos times mineiros de Belo Horizonte, não distorcendo o tema central do texto que é o
desempenho deles de forma geral no decorrer do campeonato. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa
“C” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem -se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 27
Após análise da questão constatou-se equívoco, a mesma não possui resposta correta. Recurso DEFERIDO,
questão ANULADA.
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ANA CRISTINA ALMEIDA ALVES
CLAUDIA HELENA ALÍPIO SANT’ANA
HELENA MARIA BENFICA VITOR
ROSENY ALKIMIM FONSECA
SHIRLEY RIBEIRO

1624
1286
1106
1657
447

22 – MONITOR ESCOLAR

QUESTÃO 01, 03, 04 e 05
De fato, ocorreu um equívoco de digitação na grafia do nome do “personagem” principal de nosso texto em estudo
nas questões propostas e requeridas. Recurso DEFERIDO, questões ANULADAS.
QUESTÃO 19
Após análise constatou-se que a questão está correta. A candidata não considerou que há proporção do seno e do
cosseno em relação à medida da hipotenusa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme
gabarito divulgado.
AGNALDO GUEMES TEIXEIRA
ALVARO GONÇALVES BOSCO
EDER PERCÍLIA CARDOSO SILVA
FERNANDO TEODORO DE SÃO JOSÉ
NELIO BATISTA DOS SANTOS

750
1085
554
1233
441

23 e 25 – MOTORISTA /
OPERADOR DE MÁQUINAS

Referente às questões 11, 12, 18, 19 e 20.
Após análise da questão constatou-se que de fato o tema proposto na questão não consta do programa de provas
dos cargos de nível fundamental do Edital do concurso. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
ALEXANDRA APARECIDA SALDANHA
BEATRIZ DE PAULA VITOR
DANILA APARECIDA DE FARIA
ELIDA APARECIDA GONÇALVES SILVA
FLAVIA MARIA TELES DA SILVA GOMES
JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS
JULIANA CÂNDIDA ALVES MARIA
KÁTIA KALIANDRA RAMOS ANCELMO
KELY APARECIDA NUNES
LUCIENE DAS CHAGAS
LUCIMAR DE FATIMA CAMPOS
MARIA APARECIDA GOMES RAMOS
MARIA JOSÉ FERREIRA
MAURA APARECIDA DA SILVA
MEIRE FAGUNDES MARTINS
PATRICIA PEREIRA CORREIA
PRISCILA CRISTINA LIMA PEREIRA
ROBERTA CRISTINA DE FARIA
SILVANA LILIANE DIAS
SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS
W ALQUIRIA MARTINS

327
1440
1000
1101
1425
1173
1567
1424
1077
1356
1029
1373
1587
1180
1181
1360
1120
1508
1436
1442
1352

30 – PROFESSOR I

QUESTÃO 01
O texto em estudo não pode ser considerado um resumo esportivo porque a partir do momento em que este tipo
de texto está sendo veiculado em jornais e revistas de grande circulação, diariamente, independente do assunto,
tratando de fatos rotineiros, sendo assinados ou não e com suas características especificas, ele passa a se
chamar Crônica. Resumos, normalmente, encontramos em textos acadêmicos e didáticos. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 02
A imparcialidade é peça fundamental para a elaboração do gênero textual Crônica Esportiva, pois o autor em
hipótese alguma pode concordar, priorizar ou mostrar preferências por algum fato retratado ou alguém estudado.
O literato deve expor os fatos para que o leitor tire suas próprias conclusões. Na questão referida, ele somente
EXPÔS um ponto de vista dele para a possível má fase dos times mineiros e não defendeu uma ideia, tendo assim
uma maior imparcialidade, como podemos perceber no contexto do texto da prova. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 04
Após análise constatou-se que, a questão solicita marcar a opção que não se encontra nos sentidos variados do
texto. E em momento algum o autor depreciou ou menosprezou os times mineiros, apenas expôs suas visões e/ou
críticas sobre eles. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
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QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem -se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 12
12 – 7 = 5 horas de trabalho
/
Produção = 2 x (5) + 3 x (5) 2 = 10 + 3 x 25 = 10 + 75 = 85
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 13
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 14
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 17
O tema da questão é divisão de números. O símbolo usado para o número é irrelevante, o valor da proporção de
ouro é indistintamente 0,618 ou 1,618 sendo que 0,618 -1 = 1,618; sendo essa uma das principais características
de interesse desse número. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 18
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 24
Após análise da questão constatou-se equívoco, a mesma possui duas resposta corretas. Portanto o recurso foi
DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 26
O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta. E conforme disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente a alternativa “C” está incorreta. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”
conforme gabarito divulgado.
ADRIELLE CRISLAINE SANTOS FERREIRA
LAURA LUISA ALVES
JULIANA SOARES SIQUEIRA SANTOS
KELLEN DANIELLE PEDROSO

440
1092
1194
688

31 - PSICÓLOGO

QUESTÃO 02
A imparcialidade é peça fundamental para a elaboração do gênero textual Crônica Esportiva, pois o autor em
hipótese alguma pode concordar, priorizar ou mostrar preferências por algum fato retratado ou alguém estudado.
O literato deve expor os fatos para que o leitor tire suas próprias conclusões. Na questão referida, ele somente
EXPÔS um ponto de vista dele para a possível má fase dos times mineiros e não defendeu uma ideia, tendo assim
uma maior imparcialidade, como podemos perceber no contexto do texto da prova. Recurso INDEFERIDO,
mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo
esteja no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no
plural quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas
conjugadas no singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem -se as duas
respostas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 14
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarit o sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
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QUESTÃO 17
O tema da questão é divisão de números. O símbolo usado para o número é irrelevante, o valor da proporção de
ouro é indistintamente 0,618 ou 1,618 sendo que 0,618 -1 = 1,618; sendo essa uma das principais características
de interesse desse número. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 18
Houve equívoco na formatação da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 19
O tema da questão é interpretado como resolução de uma equação do 2º grau. Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
ALINE SOUZA FERRÃO

321

32 - PSICOPEDAGOGO

QUESTÃO 02
A imparcialidade é peça fundamental para a elaboração do gênero textual Crônica Esportiva, pois o autor em
hipótese alguma pode concordar, priorizar ou mostrar preferências por algum fato retratado ou alguém estudado. O
literato deve expor os fatos para que o leitor tire suas próprias conclusões. Na questão referida, ele somente EXPÔS
um ponto de vista dele para a possível má fase dos times mineiros e não defendeu uma ideia, tendo assim uma
maior imparcialidade, como podemos perceber no contexto do texto da prova. Recurso INDEFERIDO, mantém – se
a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 03
A crônica esportiva que retrata o dia- a - dia do esporte referente a algum lugar, neste caso, em especial, o futebol
de Belo Horizonte, apenas cita que um dos possíveis fracassos, na visão do autor poderia ser as más contratações
dos dirigentes de futebol dos times mineiros de Belo Horizonte, não distorcendo o tema central do texto que é o
desempenho deles de forma geral no decorrer do campeonato. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”
conforme gabarito divulgado.
AMÉRICA APARECIDA DE ARAÚJO
920
38 – TECNICO EM ENFERMAGEM
ASLEI MARIA DE SOUZA
592
QUESTÃO 01, 03, 04 e 05
De fato, ocorreu um equívoco de digitação na grafia do nome do “personagem” principal de nosso texto em estudo
nas questões propostas e requeridas. Recurso DEFERIDO, questões ANULADAS.
KATARINE APARECIDA CÂNDIDO
MATHEUS ELIAS DE ALMEIDA

1438
459

39 – TECNOLOGO EM
RADIOLOGIA

QUESTÃO 05
Após análise constatou-se que, tanto a letra B, quanto a letra D, estão corretas, pois na Concordância Verbal de
sujeito composto, quando os núcleos do sujeito estão ligados por "OU" ou "NEM", serão aceitos, caso o verbo esteja
no singular, quando a declaração contida no predicado, puder ser atribuída apenas a um dos núcleos e no plural
quando puder ser atribuída conjuntamente a todos os núcleos. E nas duas letras aparecem formas conjugadas no
singular e com a mesma pessoa, no caso 3ª pessoa do singular, por isso permitem-se as duas respostas. Recurso
DEFERIDO, questão ANULADA.
QUESTÃO 16
O tema da questão é interpretado como análise das soluções e possibilidades de uma equação do 2º grau.
Entretanto houve equívoco na marcação da resposta do gabarito sendo alternativa correta a letra C. Portanto o
recurso foi DEFERIDO, altera – se o gabarito de alternativa “A” para “C”.
QUESTÃO 17
O tema da questão é divisão de números. O símbolo usado para o número é irrelevante, o valor da proporção de
ouro é indistintamente 0,618 ou 1,618 sendo que 0,618 -1 = 1,618; sendo essa uma das principais características de
interesse desse número. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.
QUESTÃO 24
A questão foi elaborada com base na Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998, tema que consta do
programa de provas do edital do concurso.
2.12 Os limites de dose:
a) Incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das exposições decorrentes de todas as práticas a que ele
possa estar exposto.
b) Não se aplicam às exposições médicas.
c) Não devem ser considerados como uma fronteira entre "seguro" e "perigoso".
d) Não devem ser utilizados como objetivo nos projetos de blindagem ou para avaliação d e conformidade em
levantamentos radiométricos.
e) Não são relevantes para as exposições potenciais.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.
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QUESTÃO 27
Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração, a mesma não possui alternativa incorreta.
Segundo Kaugars & Collet (1987), além dessas características temos: • As imagens fantasmas podem ser causadas
por partes do aparelho panorâmico como o apoio para o queixo, as letras R e L no posicionado r de cabeça. • Podem
ser causadas por estruturas anatômicas como corpo e ramo mandibular e coluna cervical. • Podem ser patológicas
(exemplo, um cialolito na região de terceiro molar) • Podem ser causadas por um objeto físico como brincos,
correntes, prendedor de guardanapo, colar, zíper, botões, restaurações de amálgamas ou coroas . Recurso
DEFERIDO, questão ANULADA.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyX -R3dWtsgJ:pt.slideshare.net/
radiografia-panormica+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.

waldeneidias/

QUESTÃO 28
Após análise da questão constatou-se que o termo “Sulfeto” é o utilizado na bibliografia abaixo e o mesmo não
prejudica a resolução da questão. Princípios da Radiologia – Eric Whaites 3º Edição; ArtMed. 2002. Recurso
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n65SI -XdeXAJ:www.ebah.com.br/content/
ABAAAeqfIAJ/filme-radiografico+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9QcezSMCLtMJ:www.spenzieri.com.br/wpcontent/uploads/
2011/11/T%25C3%25A9cnica-Radiol%25C3%25B3gica-ProcessamentoRadiogr%25C3%25A1fico.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.
GERALDO MARCO DE MEDEIROS

472

QUESTÃO 21
Recurso INDEFERIDO, haja vista que o 1° cesto é o mais cheio.

Belo Horizonte, 11 de Dezembro de 2015.
SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS
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40 - VIGILANTE

