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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° Nº 001/2014 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de João Pinheiro / MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das provas 

Objetivas divulgado em 17/11/2014, separados por escolaridade, conforme a seguir:  

ENSINO SUPERIOR 
Nome N° de Inscrição Cargo 

BRUNA DA SILVA VAZ 

FÁTIMA APARECIDA DA SILVA FREITAS 

JANAÍNA APARECIDA VAZ DE ALMEIDA LIMA 

LILIAN SILVA VIEIRA 
MARIA TEREZINHA DA SILVA 

ONOFRE DIVINO BORGES 

3412 

3715 

2469 

2777 
3686 

3980 

04 a 07 Supervisor 

Pedagógico 

QUESTÃO 20 

O comando da questão solicita que seja encontrado o número que ocupará a 2ª linha e a 3ª coluna: 

13   

   

11 21 25 

 

13   

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

33 19 5 

11 21 25 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que as outras opções de números nos itens, 
a, c, d também poderia ser usados na mesma posição solicitada na questão, o que na verdade não poderá 

ocorrer conforme explicações. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 

divulgado 

 

QUESTÃO 21 

As considerações são pertinentes, pois a questão possui duas alternativas incorretas. Recurso DEFERIDO, 
a questão foi ANULADA. 

 

 

 
Preenchendo a 1ª coluna e 3ª linha: Já temos 46, para 57 faltam 11, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 
Preenchendo a 2ª coluna e a 2ª linha: Já temos 38 na diagonal, para 57 faltam 19, não 

poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

 

Preenchendo a 3ª coluna e 1ª linha: Já temos 30 na outra diagonal, para 57 faltam 27, 
não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

 

 
Preenchendo a 3ª coluna e 2ª linha (número solicitado na questão): Já temos 52, para 

57 faltam 5, não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 

57. 

 

 

 
 

Preenchendo a 2ª coluna e 1ª linha: Já temos 40, para 57 faltam 17, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

 
Preenchendo a 1ª coluna e 2ª linha: Já temos 24, para 57 faltam 33, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 



 

2 
 
 

QUESTÃO 27 

As considerações são pertinentes, pois não foi especificada qual a modalidade e ensino a questão se 

referia, podendo ser 60% ou 75% do total de horas efetivas, dependendo da modalidade. Recurso 

DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

ANA PAULA PEREIRA DIAS 

CIBELE SILVA MOURA 
CRISLEY CRISTINA DA MOTA 

EUZA MARIA DA SILVA 

UILSON JOSÉ GOMES 

WARLEY RODRIGUES MONTEIRO 

2566 

1801 
3990 

968 

4262 

1037 

08 a 09 Assistente Social 

QUESTÃO 16 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que o número de Elementos de B é 69, 

esquecendo assim de somar o que está na interseção que é 23, resultando em 92 elementos pertencentes 
a B. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 20 

O comando da questão solicita que seja encontrado o número que ocupará a 2ª linha e a 3ª coluna: 

13   

   

11 21 25 

 

13   

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

33 19 5 

11 21 25 

 
As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que as outras opções de números nos itens, 

a, c, d também poderia ser usados na mesma posição solicitada na questão, o que na verdade não poderá 

ocorrer conforme explicações. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 

divulgado 

 

 

 

Preenchendo a 1ª coluna e 3ª linha: Já temos 46, para 57 faltam 11, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 
 

Preenchendo a 2ª coluna e a 2ª linha: Já temos 38 na diagonal, para 57 faltam 19, não 

poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 
 

Preenchendo a 3ª coluna e 1ª linha: Já temos 30 na outra diagonal, para 57 faltam 27, 

não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

 
 

Preenchendo a 3ª coluna e 2ª linha (número solicitado na questão): Já temos 52, para 

57 faltam 5, não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 

57. 

 
 

 

 

Preenchendo a 2ª coluna e 1ª linha: Já temos 40, para 57 faltam 17, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 
 

 

Preenchendo a 1ª coluna e 2ª linha: Já temos 24, para 57 faltam 33, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 
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QUESTÃO 21 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 24 

Primeiramente é importante esclarecer que o fundamento para o desenvolvimentos da questão está 
baseado na análise elaborada pela Prfa. Dra. Marilda Vilela Iamamoto no livro “Serviço Social em tempo de 

capital fetiche – capital financeiro, trabalho e questão social’. Ed. Cortez, 2007. Nota – se que o 

questionamento não condiz com a obra indicada para o referido processo seletivo, o trecho problematizado 

está em uma citação de outra obra, de autores que embora comunguem da mesma perspectiva teórica, 

porém, a obra fundamentada, divergente do que foi indicado, fundamentado o recurso na produção das 

professoras doutoras Elaine Rosseti Behring e Silvana Mara de Morais dos Santos. Importante destacar 
que para a compreensão dialética da realidade faz – se necessário abarcar a perspectiva da totalidade, 

sendo esta totalidade essencialmente processual, dinâmica e com complexos em imanente movimento. Em 

linhas gerais, pode – se dizer que a categoria mediação presente na produção intelectual de Marilda Vilela 

Iamamoto em sua vasta produção e contribuição para a área de Serviço Social deixa claro que o método 

não pode ser confundido com o procedimento metodológico, o que por vez não foi evidenciado no referido 
concurso, dessa maneira, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito 

divulgado. 

 

QUESTÃO 25 

De acordo com a principal deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência Social–dez/2003 a nova 

lógica de organização das ações: por níveis de complexidade, por território, considerando regiões e portes 

de municípios; Nova lógica de organização das ações, por níveis de complexidade, sendo estes a gestão, o 

financiamento, o controle social e a territorialização, considerando regiões porte dos municípios. Gestão, 

financiamento e controle social tornaram a alternativa incorreta. Portanto permanece inalterado o gabarito 

oficial. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 26 
O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização 

em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Os serviços, programas, projetos e benefícios 

têm como foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de 

organização. O enunciado solicita o foco prioritário dos serviços, programs, projetos e benefícios. 

Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS / Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. – 1 ed. – Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

2009. 72 p http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1215. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 30 

Frente ao desafio de enfrentar a questão social, a descentralização permitiu o desenvolvimento de formas 

inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação. No entanto, 

a compreensão de que a gestão democrática vai muito além de inovação gerencial ou de novas tecnologias 

é bastante limitada neste país. A centralização ainda é uma marca a ser superada. Política Nacional de 

Assistencia Social Pag.05. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”, conforme gabarito 

divulgado. 

 

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA 2313 34 Fiscal de Obras 

QUESTÃO 23 

A questão foi baseada no Código de Posturas da prefeitura Municipal de João Pinheiro que assim dispõe: 

“Art. 44- As casas de carne, além de outras exigências julgadas necessárias pela autoridade municipal, 

deverão: 
I. Ser dotadas de torneiras e pias apropriadas. (alternativa a) 

II. ter balcões com tampo de material liso, resistente e impermeável. (alternativa b) 

III. ter câmaras frigoríficas ou refrigeradores com capacidade proporcional às suas necessidades. 

(alternativa C) 

IV. utilizar utensílios de manipulação, instrução e ferramentas de cortes feitos de material inoxidável e 
mantidos em rigoroso estado de limpeza.  

(A alternativa “D” é a resposta da questão pois afirma que os utensílios utilizados devem ser feitos 

de material oxidável e conforme este inciso o material deve ser inoxidável).” 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1215
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DIEGO OLIVEIRA MELO DA COSTA 

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA 

PRISCILA DE BRITO RODRIGUES MARINHO 

VANDERLEI VALADARES MARTINS 

2663 

2313 

4295 

3155 

35 Fiscal de Posturas 

 
QUESTÃO 03 

Após análise da questão constatamos que não houve erro na marcação da resposta correta, letra “C”. O 

enunciado pede para responder de acordo com as ideias do texto, e a alternativa “C” não condiz com a 

ideia expressa no texto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 07  

A questão pede a alternativa incorreta, o que confere à letra “D”. O ditongo destacado na palavra “gratuito” 

não gerou dúvida, mesmo que fosse destacada a sílaba “tui” não alteraria a pronúncia correta dos 

fonemas. Verifique que se a pronúncia fosse “gratuíto” o acento agudo seria necessário, pois estaria 

formando um hiato. Portanto, o recuro foi INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “D” conforme gabarito 

divulgado.  
 

QUESTÃO 16 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que o número de Elementos de B é 69, 

esquecendo assim de somar o que está na interseção que é 23, resultando em 92 elementos pertencentes 
a B. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 22 

Considerando que a questão foi baseada no Código de Posturas da prefeitura de João Pinheiro, item da 

referência bibliográfica do concurso; A candidata apresentou como legislação para contestação da questão 
a Resolução da Anvisa nº 275/2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos 

Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e 

a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores 

de Alimentos e que esta legislação não contesta especificamente o tema da questão e sim trata de 

procedimentos operacionais padrão. Face ao exposto, tendo em vista que não existe erro na questão e que 

a bibliografia apresentada não contesta especificamente o tema abordado, o recurso foi INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 

EDITH ELEN LOPES 

FRANCIELLE CRISTINA F. DE OLIVEIRA 

RANGEL RAMOS SILVA 

2172 

623 

1311 

36 Fiscal de Tributos 

 

QUESTÃO 10 
Em relação à pontuação dos períodos, a alternativa “A” é a única correta, pois ao usar a expressão retificadora “isto é” 
entre vírgulas, o sujeito passou a ser composto “continentes e ilhas” levando o verbo para o plural “ocupam”. De 
acordo com a gramática normativa, o verbo concorda com o sujeito e, como o verbo está no plural, está fazendo a 
concordância com o sujeito composto. Observe que ao usar a expressão retificadora, o sujeito simples “terra” passou a 
ser designado pelo sujeito composto “continentes e ilhas” e por isso não pode haver outra vírgula. Na frase em 

questão, não há aposto explicativo e sim expressão retificadora. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – 

se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 16 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que o número de Elementos de B é 69, 

esquecendo assim de somar o que está na interseção que é 23, resultando em 92 elementos pertencentes 
a B. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
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QUESTÃO 20 

O comando da questão solicita que seja encontrado o número que ocupará a 2ª linha e a 3ª coluna: 

13   

   

11 21 25 

 

13   

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

33 19 5 

11 21 25 

 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que as outras opções de números nos itens, 

a, c, d também poderia ser usados na mesma posição solicitada na questão, o que na verdade não poderá 
ocorrer conforme explicações. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 

divulgado.  

 

 

Preenchendo a 1ª coluna e 3ª linha: Já temos 46, para 57 faltam 11, não poderia ser 
outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

Preenchendo a 2ª coluna e a 2ª linha: Já temos 38 na diagonal, para 57 faltam 19, não 

poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 
 

 

 

Preenchendo a 3ª coluna e 1ª linha: Já temos 30 na outra diagonal, para 57 faltam 27, 

não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 
 

 

 

Preenchendo a 3ª coluna e 2ª linha (número solicitado na questão): Já temos 52, para 

57 faltam 5, não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 
57. 

 

 

 

 

Preenchendo a 2ª coluna e 1ª linha: Já temos 40, para 57 faltam 17, não poderia ser 
outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

 

Preenchendo a 1ª coluna e 2ª linha: Já temos 24, para 57 faltam 33, não poderia ser 
outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

RICHARD HANDERSON M. DUARTE 1312 
39 Médico 

Ginecologista/Obstetra 

 
QUESTÃO 16 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que o número de Elementos de B é 69, 

esquecendo assim de somar o que está na interseção que é 23, resultando em 92 elementos pertencentes 

a B. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 22 

De acordo com o Ministério da Saúde Caderno de Atenção Básica – Controle dos Canceres do Colo do 

Utero e da Mama – Pag 54. Mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, 

deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres 

podem ser dispensadas de exames adicionais (B). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf. Portanto o recurso 
foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf
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QUESTÃO 23 

De acordo com o Ministério da Saúde Caderno de Atenção Básica – Controle dos Canceres do Colo do 

Utero e da Mama – Pag 56. Mulheres no climatério devem ser rastreadas de acordo com as orientações 

para as demais mulheres; e, em casos de amostras com atrofia ou ASC-US, deve-se proceder à 
estrogenização local ou sistêmica.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf Portanto o recurso 

foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 25 

Houve falha na elaboração da questão e a alternativa “A”, conforme estudos recentes não está incorreta. 
Portanto o recurso foi DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 

QUESTÃO 27 

O fato da alternativa “C” não citar “curetagem em abortos não infetados” não torna a alternativa incorreta. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 30 

A alternativa “B” está incorreta porque a donovanose apresenta baixa contagiosidade. 

http://www.inf.furb.br/sias/parasita/Textos/donovanose.htm. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

AGUIMAR XAVIER DE CARVALHO FILHO 2889 
47 Professor N2 – Língua 

Portuguesa 

QUESTÃO 16 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que o número de Elementos de B é 69, 

esquecendo assim de somar o que está na interseção que é 23, resultando em 92 elementos pertencentes 
a B. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf
http://www.inf.furb.br/sias/parasita/Textos/donovanose.htm
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DANIELE CRISTINA DE J. CUNHA GUEDES 

TÂNIA MARIA LEMOS DO PRADOS 

3956 

1574 
52 Professor Anos Iniciais 

/ Educação Infantil 

QUESTÃO 20 
O comando da questão solicita que seja encontrado o número que ocupará a 2ª linha e a 3ª coluna: 

13   

   

11 21 25 

 

13   

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19  

11 21 25 

 

13  27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

 19 5 

11 21 25 

 

13 17 27 

33 19 5 

11 21 25 

 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que as outras opções de números nos itens, 

a, c, d também poderia ser usados na mesma posição solicitada na questão, o que na verdade não poderá 

ocorrer conforme explicações. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 
divulgado 

 
QUESTÃO 30 

Houve um equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

Preenchendo a 1ª coluna e 3ª linha: Já temos 46, para 57 faltam 11, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 

Preenchendo a 2ª coluna e a 2ª linha: Já temos 38 na diagonal, para 57 faltam 19, não 

poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 
 

 

Preenchendo a 3ª coluna e 1ª linha: Já temos 30 na outra diagonal, para 57 faltam 27, 

não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 

 

 
 

 

Preenchendo a 3ª coluna e 2ª linha (número solicitado na questão): Já temos 52, para 

57 faltam 5, não poderia ser outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 

57. 
 

 

 

 

Preenchendo a 2ª coluna e 1ª linha: Já temos 40, para 57 faltam 17, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 
 

 

 

Preenchendo a 1ª coluna e 2ª linha: Já temos 24, para 57 faltam 33, não poderia ser 

outro valor, pois foi determinado que a soma deveria dar 57. 
 

AMANDA EDUARDA VAZ GOMES 
DAIANE AMARAL CRISOSTOMO 

ISMAEL HENRIQUE MACHADO 

LARISSA OLIVEIRA FREITAS 
JARBAS MATEUS BORGES 

712 
1021 

844 

738 
1374 

53 TNS Enfermeiro 

QUESTÃO 09  

A questão pede para assinalar a alternativa correta em relação à colocação pronominal, o que confere à 

alternativa “C”. No item I, "Nos dias de hoje, sabe-se que em Marte não há vida" a colocação do pronome 

oblíquo átono "se" está correta e forma ênclise, isto é, o pronome está colocado após o verbo "saber". A 

análise deve ser feita levando em consideração que a colocação pronominal pode estar antes (próclise), 

depois(ênclise) ou no meio (mesóclise) do verbo. Não se pode analisar, portanto, na frase em questão, o 

pronome relativo "que". Recurso INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  
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QUESTÃO 16 

As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa que o número de Elementos de B é 69, 

esquecendo assim de somar o que está na interseção que é 23, resultando em 92 elementos pertencentes 

a B. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 21 

A questão foi baseada no Caderno de Atenção Básica nº 21 (Vigilância em Saúde), do Ministério da Saúde 

(): 

Primeira afirmativa: Verdadeira - “Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se infectam, 

assim como nem todas as pessoas infectadas desenvolvem a doença. (pg. 130)” 

Segunda afirmativa: Falsa - “A transmissão ocorre geralmente em ambientes fechados, nos quais as 
partículas expelidas pelo doente de Tuberculose (TB) podem permanecer no ar, principalmente em locais 

escuros e pouco ventilados, por longos períodos. (pg.130)” 

A afirmativa da questão é falsa pois afirma que a transmissão ocorre em ambientes abertos e o correto 

seria em ambientes fechados 

Terceira afirmativa: Verdadeira - “Recomenda-se, para o diagnóstico, a coleta de duas amostras de 
escarro:  

• A primeira, coletada quando o sintomático respiratório procura o atendimento na unidade de saúde, 

aproveitando sua presença e garantindo, assim, a realização do exame laboratorial. Não é necessário estar 

em jejum. 

• A segunda, coletada na manhã do dia seguinte, assim que o paciente despertar. pela manhã; deve lavar 

a boca, sem escovar os dentes, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar 
após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter duas eliminações de escarro, evitando que esse 

escorra pela parede externa do pote. Essa amostra, em geral, tem uma quantidade maior de bacilos 

porque é composta da secreção acumulada na árvore brônquica por toda a noite. (pg. 134)” 

Quarta afirmativa: Falsa - “A confirmação de alta por cura deve ser realizada por um médico. (pg. 86)” 

A afirmativa da questão é falsa, pois afirma que o enfermeiro também pode confirmar a alta por cura. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 22 

A questão foi baseada na “DELIBERAÇÃO COREN-MG 65/00”, que dispõe sobre as competências dos 

profissionais de enfermagem na prevenção e tratamento das lesões cutâneas. 

Alternativa A: IV) TRATAMENTO 1. Limpeza 1.1. Ferida aguda Limpeza exaustiva com soro fisiológico a 
0,9%, que visa a retirada de sujidades e microrganismos existentes no leito da ferida. É permitido neste 

caso o uso de soluções antisépticas. 1.2. Ferida crônica Limpeza que visa de excesso de exsudato, resíduo 

de agentes tópicos e microrganismos existentes no leito da ferida, além de preservar o tecido de 

granulação. Utiliza-se para tal, somente o soro fisiológico 0,9% morno, em jato (força hidráulica), 

independente de apresentar infecção ou não. 
Alternativa B: III) CLASSIFICAÇÃO DA FERIDA 1. Extensão - área = cm2 1.1. Pequena: menor que 50 

cm2 1.2. Média: maior que 50 cm2 e menor que 150 cm2 - 1.3. Grande: maior que 150 cm2 e menor 

que 250 cm2 1.4. Extensa: maior que 250 cm2. - A alternativa B encontra-se incorreta pois afirma que a 

ferida de grande extensão é aquela que apresenta área maior que 100 cm2 sendo que o correto seria maior 

que 150 cm2 e menor que 250 cm2. 

Alternativa C: 3. Comprometimento tecidual (esta classificação aplica-se somente à úlcera de pressão) 
Estágio 1 - comprometimento da epiderme. Estágio 2 - comprometimento da epiderme e derme. 

Estágio 3 - comprometimento da epiderme, derme e subcutâneo. Estágio 4 - comprometimento da 

epiderme, derme, subcutâneo e tecidos adjacentes. 

Alternativa D: Observação: Mensuração preconizada: utilizar-se-á a medida das maiores extensões na 

vertical e na horizontal da ferida a ser classificada. Ressalta-se que os dois traçados devem ser 
perpendiculares, constituindo-se num ângulo de 90°. Existindo mais de uma ferida no mesmo membro ou 

na mesma área corporal, com uma distância mínima entre elas de 2 cm, far-se-á a somatória de suas 

maiores extensões (vertical e horizontal). 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 24 
A questão foi baseada no Manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis, do Ministério da 

Saúde (2006): Afirmativa “A”: Herpes genital - É uma virose transmitida predominantemente pelo 

contato sexual (inclusive oro-genital). A transmissão pode-se dar, também, pelo contato direto com lesões 

ou objetos contaminados. Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vesiculosas que, em poucos dias, 

transformam-se em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de ardência, prurido e dor. (pg. 47) 
Afirmativa “B”: As DST de notificação compulsória são: AIDS, HIV na gestante/criança exposta, 
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sífilis na gestação e sífilis congênita. Para as outras DST, não há um sistema de notificação 

compulsória e a ausência de estudos de base populacional dificulta a visibilidade do problema e 

implantação de intervenções prioritárias, avaliação de sua efetividade e seu re-direcionamento. (pg. 12). A 

afirmativa “B” encontra-se incorreta pois apresenta apenas doenças sexualmente transmissíveis que não 

são de notificação compulsória. 
Afirmativa “C”: “A vaginose bacteriana e a candidíase são infecções endógenas. Assim, apenas os 

parceiros de mulheres com tricomoníase, devem ser tratados com o mesmo medicamento em dose única, 

porque esta é considerada uma DST. (pg.58) 

Afirmativa “D”: Cancro mole - É uma afecção de transmissão exclusivamente sexual, provocada pelo 
Haemophilus ducreyi, mais freqüente nas regiões tropicais. Caracteriza-se por lesões múltiplas (podendo 

ser única) e habitualmente dolorosas, muito mais freqüentes no sexo masculino. (pg.45)”  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 25 

A questão foi baseada no Manual de Normas de Vacinação, do Ministério da Saúde ( ): 

Alternativa A: “A aplicação da vacina tríplice DTP é contra-indicada em crianças que tenham apresentado 

após a aplicação de dose anterior: a) reação anafilática sistêmica grave (hipotensão, choque, dificuldade 
respiratória); b) encefalopatia nos primeiros sete dias após a vacinação. (pg.29)” 

Alternativa B: “11. Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (vacina tríplice viral) - 11.3. Via de 

administração Subcutânea (pg.41)” A alternativa b afirma equivocadamente que a via de administração da 

vacina tríplice viral é a via intramuscular profunda, sendo por isso a resposta da questão. 

Alternativa C: “O uso de imunoglobulinas também deve adiar a aplicação de algumas vacinas vivas, como 
as contra sarampo e rubéola. O prazo de adiamento depende da dose de imunoglobulina aplicada (v. 

Manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais). Isso não se aplica às vacinas oral contra 

poliomielite e contra febre amarela, cuja resposta imune não é afetada pelo uso de imunoglobulinas. 

(pg.16)” 

Alternativa D: “14. Vacina contra febre amarela - 14.4. Esquema Dose única. Reforço a cada dez anos. 

(pg. 47)”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 28 

A questão foi baseada no Caderno de Atenção Básica nº 15 (Hipertensão Arterial), do Ministério da Saúde 

(2006): Alternativa A: “A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa aparente 
facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão essencial.(pg. 20)” - Esta alternativa 

encontra-se incorreta, sendo por isso resposta da questão, pois o correto seria “hipertensão essencial” e 

não “hipertensão secundária” como afirma a alternativa. 

Alternativa B: “A pressão arterial é um parâmetro que deve ser avaliado continuamente, mesmo em face 

de resultados iniciais normais. (pg. 15)” 

Alternativa C: “Basicamente, há duas abordagens terapêuticas para a hipertensão arterial: o tratamento 
baseado em modificações do estilo de vida (MEV: perda de peso, incentivo às atividades físicas, 

alimentação saudável, etc.) e o tratamento medicamentoso. (pg. 23)” 

Alternativa D: “No geral a posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. 

(pg.11)” A pressão arterial pode ser medida em outras posições, mas a recomendação é que em geral ela 

seja feita na posição sentada. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito 
divulgado.  

 

LEIDIANE MARTINS BATISTA 

MARCOS VINICIUS SANTOS SOUZA 
SILVIA APARECIDA SILVEIRA 

2472 

4194 
1675 

54 TNS Nutricionista 

 

QUESTÃO 07  

A questão pede a alternativa incorreta, o que confere à letra “D”. O ditongo destacado na palavra “gratuito” 

não gerou dúvida, mesmo que fosse destacada a sílaba “tui” não alteraria a pronúncia correta dos 

fonemas. Verifique que se a pronúncia fosse “gratuíto” o acento agudo seria necessário, pois estaria 

formando um hiato. Portanto, o recuro foi INDEFERIDO, mantém-se a alternativa “D” conforme gabarito 

divulgado.  
 
QUESTÃO 17 

O comando da questão solicita que seja encontrado o número de colegas que usaram somente peruca. 

Sabendo que o número de amigos eram 36 e que a regra foi “obedecida” /utilizada por (9+7+13) = 29, pois 
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os conjuntos formados devem ser de acessórios e não de opções, uma vez que existe uma interseção entre 

acessórios. Como para 36 faltam apenas 7 com certeza os amigos que fugiram a regra e só usaram a 

peruca foram os 7. Não posso somar a interseção pois aí estaria incluindo outros acessórios e não é o que 

foi solicitado na questão. As considerações do candidato não são pertinentes, pois o mesmo solicita que a 

questão seja cancelada argumentando que deveria levar em consideração as opções, no entanto conforme 
supra citado o que tem que ser levado em consideração são os acessórios e não as opções pois as mesma 

formam grupos que utilizaram dois acessórios. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” 

conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 19 

O comando da questão solicita que seja encontrado o número de dias levando em consideração que foram 
gastos 4 dias para plantar a grama no retângulo que está em preto. Visualizando novamente a figura com 

um corte podemos perceber nitidamente que a parte maior possui duas vezes a menor, mesmo levando em 

consideração que não foram informadas as medidas, o que não seria necessário, pois para que se gastasse 

24 dias eu teria que ter pelo menos uma área que demonstrasse duas vezes a área maior, Pois para gastar 

24 dias eu teria que cobrir mais 6 partes. As considerações não são pertinentes, pois o mesmo informa 
que marcou a opção “B”, e alega que não foi informado o tamanho da figura, no entanto conforme exposto 

acima a área em preto seria a referência de medida para saber a quantidade de dias. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 22 

O comando da questão solicita a marcação da alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra “A”, 
correto seria: Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos. Portanto o 

recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.  

 

QUESTÃO 25 

O comando da questão solicita a marcação da alternativa correta. As considerações não são pertinentes, 
pois a referência é 90 kcal/kg. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” 

conforme gabarito divulgado.  

 

QUESTÃO 28  

O comando da questão solicita a marcação da alternativa incorreta. De forma simplificada recomenda-se 

que as gestantes com baixo peso ganhem em torno de 15 kg, eutróficas de 10 a 12 kg e aquelas com 
sobrepeso e obesas entre 6 e 7 kg durante o período gestacional. A alternativa “D” está correta: Gestante 

gemelar: requer maio ganho de peso, que é de 15 kg – 20 kg ou 680g/semana durante o segundo e 

terceiro trimestre. Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito 

divulgado. 

 

LUCIANA DINIZ SANTOS 3042 56 Terapeuta Ocupacional 

QUESTÃO 26 

O enunciado pede a alternativa correta,o que confere a alternativa “B”. A órtese de repouso para um 

paciente com espasticidade pode requerer um material com alto grau de rigidez e baixo grau de caimento. 

Conforme declarado pelo próprio candidato a órtese de repouso para espasticidade não precisa 

necessariamente um alto grau de rigidez. Portanto a alternativa afirmar que pode requerer um material 
com alto grau de rigidez. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alaternativa “B” conforme gabarito 

divulgado. 

JORDANA MOTA PERES DE SOUZA 

MONALYSA RODRIGUES SILVA 

1970 

1347 
57 Farmacêutico 

QUESTÃO 30 

A alternativa incorreta é a letra “A” de acordo com o RDC nº 80 de 11 de maio de 2006, e a alternativa “C” 
está correta conforme Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia. Houve equívoco na 

marcação do gabarito, portanto recurso DEFERIDO, altera-se a resposta de “C” para “A”. 
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5° a 8° DO ENSINO FUNDAMENTAL 

TAÍS ALVES DOS SANTOS 1556 
01 a 03 Auxiliar 

Administrativo 

QUESTÃO 07 e 10 

Houve equívoco por parte da candidata, pois no gabario divulgado a resposta da questão 07 é letra “C” e 
da questão 10 é letra “B”. Recurso INDEFERIDO. 

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR 

NELSON MELO DA COSTA 

3427 

1006 
41 a 43 Motorista 

 
QUESTÃO 15 

Houve equívoco no enunciado da questão. Portanto recurso DEFERIDO, questão foi ANULADA.  

 
QUESTÃO 24 

Houve equívoco no enunciado da questão. Portanto recurso DEFERIDO, questão foi ANULADA.  

 

GRACIELY SOUTO PACHECO 

MIRELE VIEIRA DOS SANTOS 

948 

2905 
58 Técnico de Raio X 

QUESTÃO 30 

A maioria dos aparelhos de Raios X – diagnóstico, possuem dois filamentos focais, um pequeno e um 

grande. A escolha de um ou outro é feita no seletor mA, no painel de controle. O foco menor, ou foco fino, 

permite maior resolução de imagem, mas também, tem limitado a sua capacidade de carga, ficando 

limitado às menores cargas de radiação. O foco maior ou foco grosso, permite maior carga, mas em 
compensação tem uma imagem de menor resolução. Foco Fino: Utilizado para se obter uma imagem 

radiográfica mais detalhada (50mA, 100mA, 150mA). Foco Grosso: Apresenta a vantagem de suportar alta 

corrente com tempo baixo (200 mA, 300 mA, ou mais). 

Referências Bibliográficas: - CIEP – Centro Integrado de Educação Profissional, Apostila: Técnico em 

Radiologia – Fundamentos de radiologia pp. 19. - Circuito Escola Técnica na área da saúde, Apostila: 
Física aplicada das radiações pp. 70. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme 

gabarito divulgado. 

 

ELEMENTAR 

DENISE OLIVEIRA DA SILVA 1910 
33 Operário - Secretaria 

de Obras 

Recurso DEFERIDO, dados retificados. 

 

Belo Horizonte, 05 de Dezembro de 2014. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda 

 

 

 


