
1 

 

 
 
 

 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS PROCESSO SELETIVO CARBONITA - MG 
 
 
Com base no item 7.1. “c” e “d   do edital a Prefeitura Municipal de Carbonita, a Comissão 
Supervisora e a Empresa realizadora do Processo Seletivo nº 01/2011 tornam público o 
julgamento do recurso interposto contra o resultado do Processo Seletivo divulgado em 
24/02/2012. 
 
Recorrentes:  
Cleviane Martins de Oliveira Detone Machado     Dentista  
Bruno Henrique Ribeiro        Enfermeiro 
 
 
01 – QUESTÃO Nº 08 LINGUA PORTUGUESA  
Analise as opções abaixo:  

I. Particípio regular = aceitado / Particípio irregular = aceito  
II. Particípio regular = incorrido / Particípio irregular = incurso 

III. Particípio regular = vagado / Particípio irregular = vago 
Assinale a opção certa: 
[A] Todas as opções estão corretas. 
[B] Todas as opções estão corretas.  
[C] Apenas as opções I e II estão corretas. 
[D] Apenas a opção I está correta. 
 
RAZÕES 
A prova de Língua Portuguesa é idêntica para todos os cargos de Nível Superior e conforme 
estabelecido em edital, a anulação de uma questão, gera a anulação para todos os candidatos, 
e consequentemente atribuição da pontuação aos mesmos.  
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE 
Fica mantida a  anulação. 
 
02 - QUESTÃO 13 NOÇÕES DE SAUDE PUBLICA 
O quadro abaixo se refere à administração de vacinas (substâncias preparadas) para a 
estimulação da resposta imunológica com a finalidade de prevenir doenças em uma 
população. De acordo com o calendário Básico de vacinação da criança marque a alternativa 
incorreta: 
 

 IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS 

[A] 1 mês Vacina contra hepatite B 1ª dose Hepatite B 

[B] 12 meses SRC (tríplice viral) Dose única Sarampo e rubéola 

[C] 9 meses Vacina contra febre 
amarela 

Dose inicial Febre amarela 

[D] 4-6 anos SRC (tríplice viral) 3ª dose Sarampo e caxumba 
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RAZOES 
A Banca Examinadora mais uma vez analisou a questão, e constatou uma impropriedade no 
seu enunciado vez que a questão pede a alternativa incorreta, porém contém três alternativas 
incorretas e apenas uma correta, o que acarreta incongruência do comando da questão com as 
alternativas. 
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Questão ANULADA 
 
03 - QUESTÃO 26 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - ENFERMEIRO 
De acordo com Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 
311/2007), são proibições, exceto: 
[A] Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, 
ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
[B] Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade. 
[C] Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional. 
[D] Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência. 
 
RAZÕES 
A resposta ‘D’ não é verdadeira, pois existem elementos na alternativa que a torna errada. 
 
JULGAMENTO 
Portanto, o recurso é PROCEDENTE 
Questão ANULADA 
 
 
 

Belo Horizonte, 09 de Março de 2012. 
 


