JULGAMENTO DE RECURSOS
Conforme Edital n° 001/2016 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Inhaúma/MG, a empresa
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Resultado das Provas Objetivas,
divulgado em 31/10/2016, ordenados por ordem alfabética conforme a seguir:
Nome
ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA

Inscrição
1630

Cargo
27 – PROFESSOR I

O Cartão Resposta foi conferido e não há equívocos. Mantém – se nota e classificação conforme divulgado.
DANIELLE ESTERFANE DA SILVA

890

14 - FISIOTERAPEUTA

O Cartão Resposta foi conferido e não há equívocos. Mantém – se nota e classificação conforme divulgado.
GERALDA LUCIA DE ROCHA

301

18 – MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA

Embora a fase de julgamento de recurso não caiba mais revisão de questões, a mesma foi analisada e segue
resposta conforme divulgado anteriormente em 31/10/2016.
QUESTÃO 22
Segundo o Ministério da Saúde, no guia de bolso de doenças infectocontagiosas, A Sífilis primária caracterizase por apresentar lesão inicial denominada cancro duro ou protossifiloma, que surge 10 a 90 dias (em média,
21 dias), ocorrendo adenite satélite. O cancro duro, usualmente, desaparece em 4 semanas, sem deixar
cicatrizes. Fonte: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém
– se o gabarito conforme divulgado.

PAULO RICARDO BARBOSA

132

08 – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Embora a fase de julgamento de recurso não caiba mais revisão de questões, a mesma foi analisada e segue
resposta conforme divulgado anteriormente em 31/10/2016.
QUESTÃO 07
O trecho possui a seguinte análise fonética: /O/ (vogal) /e/ (vogal) /s/ (consoante) /t/ (consoante) /u/ (vogal)
/d/ (consoante) /o/ (vogal) /d/ (consoante) /a/ (vogal) /s/ (consoante) /e/ (vogal) /g/ (consoante) /u/ (vogal)
/r/ (consoante) /ã/ (vogal) /ç/ (consoante) /a/ (vogal) /p/ (consoante) /ú/ (vogal) /b/ (consoante) /l/
(consoante) /i/ (vogal) /c/ (consoante) /a/ (vogal). Assim, temos 12 vogais e 12 consoantes. Em “segurança”
há um dígrafo formado pelas letras “a” e “n”, originando uma única vogal /ã/. Recurso INDEFERIDO, mantém
– se o gabarito conforme divulgado.



Retificado em 11/11/2016 para as inscrições 890 e 1630.

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2016.
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