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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 

Conforme Edital n° 001/2017 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 

divulgado em 18/12/2017, ordenados por cargo conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

Glenda Mayra Gonçalves Ferreira 732 39 - Assistente Social 

Questão 17 
Conforme o Código de Ética Profissional do Assistente Social - TÍTULO II - DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES GERAIS DO ASSISTENTE SOCIAL, Art. 2º, é direito do profissional 
somente o que consta na alternativa “C”. Link:  http://cfess.org.br/arquivos/CEP_1993.pdf. 
 
Recurso INDEFERIDO, pois a questão solicita ao candidato que aponte qual o “direito” e não o 
“dever” do profissional, conforme menciona a candidata. Mantém – se a alternativa conforme 
gabarito divulgado. 

Suellen Demetrio e Silva 1029 Monitor - 52, 53 e 67 

Questão 02 
Houve equívoco na elaboração da questão. Existem duas alternativas com respostas corretas: 
letras “A” e “D”. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

Watson Ribeiro da Costa 777 
60, 61, 62, 63, 64, 94, 95 E 96 

– MOTORISTA 

Questão 04 
Houve equívoco na elaboração da questão. Existem duas alternativas com respostas corretas: 
letras “A” e “B”. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

Regiane de Melo 962 65 e 66 - Nutricionista 

Questão 17 

Recurso não assiste ao candidato, tendo em vista que nos atuais livros, apostilas e artigos 
inerentes a área deixa evidente que o celíaco não poderá consumir aveia. Ainda, a Associações de 
Celíacos do Brasil, deixa claro que dentre as alternativas da questão, somente a aveia não poderá 
ser ingerida. Link: http://www.fenacelbra.com.br/fenacelbra/alimentos-proibidos-e-permitidos/ 
Recurso INDEFERIDO. Mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

Ana Paula Barbosa Ferreira 
Maria Aparecida Rodrigues de Jesus 

780 
688 

68 - Professor Nível I 

Questão 02 
Houve equívoco na elaboração da questão. O correto seria: Devemos obediência aos nossos pais.  
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
Questão 12 
Recurso não assiste ao recorrente. As questões devem ser embasadas na matéria de conhecimento 
específico presente no Edital, diferente das Bibliografias que são apenas sugestão indicadas pela 
empresa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
Questão 13 
A resposta correta conforme o enunciado seria a letra “D”. Porém a alternativa letra “A” realmente 
está com o termo incorreto “básicas” e o correto seria “práticas”. Sendo assim alterou-se o contexto 
dando margem a outras interpretações fazendo-a incorreta também. Houve equívoco na 
elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
  

http://cfess.org.br/arquivos/CEP_1993.pdf
http://www.fenacelbra.com.br/fenacelbra/alimentos-proibidos-e-permitidos/
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Lindalva Pinto de Magalhães 917 70 - Professor Nível II - Ciências 

Questão 13  
A fundamentação do recurso está correta. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para 
alternativa “B”.  

Davino José 

Luciana Dumont Alves 

Raquel de Jesus Silva 

830 

583 

485 

78, 79 e 80 - Psicólogo 

 
Questão 02 
Houve equívoco na elaboração da questão. O correto seria: Devemos obediência aos nossos pais.  
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
Questão 11 
Tendo em vista que vários autores rezam que a terceira infância compreende a fase aproximada 
e não exata de 6 a 12 anos. Ademais, o termo terceira infância ficou bem claro, sendo a alternativa 
“C” a resposta correta para o enunciado. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
conforme gabarito divulgado. 
 
Questão 12 
Discute a classificação etária pois o autor Erik Erikson classifica os indivíduos por idades em 
cada etapa. A questão é clara pois fala de pensamento/cognição, fala de escolhas que também 
passa por cognição. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito 
divulgado. 
 
Questão 18 
A psicologia nomeia três padrões de temperamento que podem ser apresentados por uma criança, 
sendo eles Criança Fácil, Criança Difícil e Criança de aquecimento lento, sendo essa última 
caracterizada ser uma criança que tem reações pouco intensas, tanto positivas quanto negativas, 
respondendo lentamente a novidades e mudanças e desenvolvendo gradativamente o gosto por 
novos estímulos, após exposições repetidas e sem pressão. Nesse contexto, o enunciado e resposta 
da questão encontram-se corretos de acordo com a bibliografia indicada, tendo sido usado aspas 
justamente para destacar uma expressão existente na psicologia. Recurso INDEFERIDO, mantém 
– se a alternativa conforme gabarito divulgado. 
 

Geisa Rubens Costa 645 
82 a 86 - Técnico de 

Enfermagem 

Questão 16 
De acordo com várias pesquisas e sites, verifica – se que a alternativa correta é a letra “C”. A 
candidata não apresentou argumento explicando por qual motivo discorda da alternativa, sendo 
assim, não foi possível confrontar as ideias. Recurso INDEFERIDO. Mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. Links: https://diabetesemduvida.com/2016/02/22/exames-para-o-
diagnostico-e-acompanhamento-do-diabetes/ 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/consenso_bras_diabetes.pdf 
 
Questão 18  
O enunciado da questão solicita que o candidato marque a opção que contém o componente mais 
importante do tratamento, sendo então a alternativa “D”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado.  

Rosilene Campos Maciel Ribeiro 843 

41, 42 E 88 – AUXILIAR DE 

SAÚDE BUCAL E TÉCNICO DE 
SAÚDE BUCAL 

 

Questão 09 
A questão solicita a alternativa em que o uso da crase é facultativo. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

https://diabetesemduvida.com/2016/02/22/exames-para-o-diagnostico-e-acompanhamento-do-diabetes/
https://diabetesemduvida.com/2016/02/22/exames-para-o-diagnostico-e-acompanhamento-do-diabetes/
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Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 2018. 
 
 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

Questão 13 
Não consta a matéria no Edital para a referida questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  
 
 

Questão 14 
Recurso INDEFERIDO, pois no próprio link enviado pelo candidato indica que a alternativa 

correta é a letra “D”. Segue abaixo link onde o candidato poderá verificar a diferença do 

“Zigomático menor” e o “Levantador do lábio superior e asa do nariz’’. Link: 

http://odontoup.com.br/resumo-anatomia-de-cabeca-e-pescoco/# 

 
 
Questão 18 
Não consta a matéria no Edital para a referida questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
Questão 19 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA 
 


