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Julgamento de Recursos  

Conforme Edital n° 01/2014 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de 

Berilo/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos 
referente ao Gabarito divulgado em 05/05/2014, separados por cargo conforme a 
seguir: 

 
ADRIANO CARLOS GUIDO SILVA 1396 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 13 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a lei 11.250/2006 art. 6º.  
Art. 6o  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o 

exercício da atividade: 
I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do 

processo seletivo público; 
II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 

continuada; e 
III - haver concluído o ensino fundamental. 

A questão solicita as que se julguem as alternativas conforme a Lei nº 11.350/2006, não o 
Edital do concurso. E para se ter o ensino médio é necessário a conclusão do ensino 
fundamental, logo, haver concluído o ensino fundamental é requisito para o exercício da 
atividade de Agente Comunitário de Saúde. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 15 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito, portanto, o recurso foi DEFERIDO. Altera – se 
para alternativa “D”.  
 

SIDIANE APARECIDA C. DOS SANTOS 1311 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DE PSF 
 

QUESTÃO 13 

Houve equívoco na elaboração da questão, portanto a questão foi ANULADA. 
 

JOSÉ APARECIDO M CAMINHAS 

LÍDIA GOMES PEREIRA TEIXEIRA 
NÍVIA AMARAL DE S ALVES 

RONALDO MAGALHÃES LIMA 

1345 

861 
1374 

1186 

EDUCADOR FÍSICO E  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

QUESTÃO 13 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito, portanto, o recurso foi DEFERIDO. Altera – se 
para alternativa “C”.  
 

QUESTÃO 19 

Houve um equívoco na divulgação do gabarito, portanto, o recurso foi DEFERIDO. Altera – se 
para alternativa “D”.  

 

TARCYELLE GOMES PEREIRA 856 FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO 02 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a leitura total do texto, apenas a 
alternativa “B” não tem comprovação no texto, já a opção “C” pode ser comprovada no segundo 
parágrafo do texto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito 
divulgado. 
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ROSELITA GONÇALVES OLIVEIRA 927 PEDAGOGO 
 

QUESTÃO 02 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a leitura total do texto, apenas a 
alternativa “B” não tem comprovação no texto, já a opção “C” pode ser comprovada no segundo 
parágrafo do texto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado 
gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 04 

As considerações não são pertinentes, pois as palavras podem mudar de classe gramatical de 
acordo com sua posição na frase. A palavra “abstêmios” na frase da opção “D” classifica-se 
como adjetivo, está depois do verbo “ser” funcionando como predicativo do sujeito. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 09 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a gramática normativa,  a frase da 
alternativa “D” “No jogo que realizou-se ontem, meu time saiu vitorioso” está incorreta porque 
o pronome oblíquo “se” deve se posicionar após o pronome relativo “que”, de acordo com a 
regra de colocação pronominal. Há três tipos de colocação dos pronomes que são: próclise, 
(antes do verbo), mesóclise (no meio do verbo) e ênclise (depois do verbo). Portanto, a frase da 
opção “D” não está correta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme 
divulgado gabarito divulgado. 
 

CREUZA GOMES ROCHA SANTOS 

RAQUEL PEREIRA ALUES 

806 

809 
PROFESSOR I 

 

QUESTÃO 02 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a leitura total do texto, apenas a 
alternativa “B” não tem comprovação no texto, já a opção “C” pode ser comprovada no segundo 
parágrafo do texto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado 
gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 04 

As considerações não são pertinentes, pois as palavras podem mudar de classe gramatical de 
acordo com sua posição na frase. A palavra “abstêmios” na frase da opção “D” classifica-se 
como adjetivo, está depois do verbo “ser” funcionando como predicativo do sujeito. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 09 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a gramática normativa,  a frase da 
alternativa “D” “No jogo que realizou-se ontem, meu time saiu vitorioso” está incorreta porque 
o pronome oblíquo “se” deve se posicionar após o pronome relativo “que”, de acordo com a 
regra de colocação pronominal. Há três tipos de colocação dos pronomes que são: próclise, 
(antes do verbo), mesóclise (no meio do verbo) e ênclise (depois do verbo). Portanto, a frase da 
opção “D” não está correta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme 
divulgado gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 10 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com a gramática normativa os pronomes 
de tratamento são empregados no trato cerimonioso com o interlocutor. Os verbos e os 
pronomes devem ser empregados na terceira pessoa, embora os pronomes se refiram à 
segunda pessoa. Portanto, as lacunas da frase serão preenchidas corretamente com os 
pronomes “sua (primeira lacuna) e “suas” (última lacuna)”. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se a alternativa conforme divulgado gabarito divulgado. 
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ANDREZA BARBOSA MIRANDA 997 PROFESSOR II - HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 04 

As considerações não são pertinentes, pois as palavras podem mudar de classe gramatical de 
acordo com sua posição na frase. A palavra “abstêmios” na frase da opção “D” classifica-se 
como adjetivo, está depois do verbo “ser” funcionando como predicativo do sujeito. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado gabarito divulgado. 

 

 
Belo Horizonte, 19 de Maio de 2014. 
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