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Conforme Edital n° 01/2011 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Francisco Sá/MG, a empresa 

organizadora  torna público o Julgamento dos Recursos Referente ao Gabarito das Provas Objetivas realizadas no dia 

28/04/2012, organizados por cargo, conforme relação de recorrentes a seguir: 

Vinícius Brito de Morais 1426 Cirurgião Dentista 

Questão 26  

 

26- É correto dizer sobre o Formaldeído: 

 

a) Embora considerado desinfetante/ esterilizante, seu uso é limitado pelos vapores irritantes, odor desagradável e 

comprovado potencial carcinogênicos. 

b) São absorvidos por materiais porosos e o efeito residual pode causar irritação Não são prontamente 

inativados pela matéria orgânica. 

c) Concentração: 770GL ou 70% Recomendam-se 3 aplicações de 10 min para superfícies Contra-indicado para 

acrílico, enrijece borrachas e tubos plásticos. 

d) Estocagem deve ser em lugares fechados, arejados e escuros (frascos opacos). Não utilizar em metais e mármore 

pela ação corrosiva. 

 

Resposta do gabarito: B 

Resposta correta: A 

 

A reposta correta da questão é a letra “A”, pois: 

 

De acordo com artigo: http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/biociencias/article/viewFile/60/38, 

Formaldeído Observação: Embora considerado desinfetante/ esterilizante, seu uso é limitado pelos vapores irritantes, 

odor desagradável e comprovado potencial carcinogênicos.A alternativa B não estaria correta pois diz respeito aos 

Fenól Sintético. 

 

Jéssica Bispo Miranda 1181 Agente Comunitário de Saúde PSF LUA 

Questão 23 

 

23) Acerca dos aspectos geográficos de Francisco Sá (MG), é inadequado afirmar que: 

a) Nos recursos hídricos de Francisco Sá (MG) os Rios São Domingos, Vaca Brava e Verde Grande são os que 

mais se destacam. 

b) O Município de Francisco Sá (MG) está compreendido pela Bacia do Rio São Francisco. 

c) A predominância do relevo de Francisco Sá (MG) varia entre plano a ondulado. 

d) Em Francisco Sá (MG), a região da Foz Córrego Taquari é considerada a mais alta do Município. 

 

Resposta do Recurso: 

Deferido, altera – se o Gabarito Oficial de “D” para “A”. 

 

Ivaneide dos Reis Soares 1703 Enfermeiro 

Questão 29  

29) A Lei 8080/90 se relaciona com que princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde?  

a) Integralidade na humanização da assistência e capacitação profissional em serviço. 

b) Participação de trabalhadores e usuários na gestão e integralidade da assistência. 

c) Treinamento profissional em serviço e humanização do usuário. 

d) Garantia de acesso à rede de saúde e gestão básica de atendimento. 

Recurso DEFERIDO, retifica-se o gabarito para alternativa “D”. 

 

 

Karla Maria Fernandes Pena 1267 Enfermeiro 

Questão 12 

http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/biociencias/article/viewFile/60/38


2 
 

 

12) Assinale a alternativa em que o pronome relativo que não preenche a mesma função sintática exercida pelas que 

estão destacadas nas demais:  

a) “Da empregada doméstica que a família preza como parente...”  

b) “Pobre Ocidente, que do alto de sua arrogância, mira tais práticas...” 

c) “Sim, é preciso fazer memória de mulheres que não foram ricas de imbecilidade...” 

d) “Zilda Arns, que ensinou dezenas de países a reduzirem a mortalidade infantil...” 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

A questão foi Anulada. 

 

Questão 18 

 

18) Há erro quanto ao adjetivo pátrio correspondente à expressão em destaque:  

a) O governo do Chile compra produtos do Afeganistão.  (chileno – afegãos) 

b) O time de Costa Rica venceu o de El Salvador. (costa-riquenho e salvadorenho) 

c) As tradições da Croácia são semelhantes às do Chipre. (croatas e cipriotas) 

d) As crianças da Somália receberam ajuda da Guatemala. (somalenses – guatemalense) 

O recurso é PROCEDENTE. 

A questão foi Anulada. 

Isabelle Arruda Barbosa 1427 Enfermeiro 

Questão 14 

 

14)Só há erro de grafia em: 

A) Ele não é um mau companheiro,  mas o  mal é esse: mal você chega, ele sai. 

B) Ele precisa se abrir com o advogado, senão não haverá como ajudá-lo. Se não quiser depor, o juiz não poderá  

resolver a situação.  

C) São ideias afins, mas não estou a fim de aceitá-las. 

D) Mantenha-se ao par de toda a  negociação: troque  os dólares  se o euro  estiver a par. 

 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

A resposta correta é a letra D. 

 

JUSTIFICATIVA  

Primeiramente, toda e qualquer publicação ( seja jornal, revista, documentos, etc) já adota as novas regras de 

acentuação, principalmente numa prova de português não poderia ser diferente. 

O erro está  na alternativa D. 

As expressões abaixo significam: 

 a par: informado  

ao par: cuja cotação de mercado iguala  a do valor nominal  ou oficial (tratando-se  de título de crédito , taxa de 

câmbio ,etc) 

O estudo  do uso das expressões em questão _ a par e ao par _ encontra-se no capítulo Normas Gerais da Língua 

Culta que trata da forma e grafia de algumas palavras expressões.  

 

Gabriela Brito Neres de Castro 2008 Enfermeiro 

Questão 15 

 

15) A alternativa  em que a colocação pronominal  está em desacordo com as normas   

do padrão culto da linguagem é : 

 

A) Os editais  estão em ordem, devolvê-los-ei  logo que possível, conforme lhe prometi.  

B) Muitas vezes temos prevenido-o  dos possíveis acontecimentos, tentando convencê-lo das prováveis 

conseqüências. 

C) Passe-me as cópias  dos textos, pois quero lê-los e corrigi-los ainda hoje. 

D) Amanhã lhe farei uma visita e contar-lhe-ei tudo o que sei a respeito dele.  

 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

A resposta correta é a letra B. 
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JUSTIFICATIVA:  

Há erro na alternativa B, pois não se pode usar  o pronome oblíquo após  o particípio passado nos tempos compostos 

_  temos prevenido-o . 

Diz  Cegalla: “Nos tempos compostos  os pronomes átonos  se juntam ao verbo auxiliar  e jamais ao particípio.” 

Apenas para explicar o questionamento da candidata: 

A  argumentação  da candidata  em relação ao item C não é pertinente e nem tem fundamento. A forma verbal Passe-

me está no imperativo, o sujeito é o pronome você, que está oculto.  O  termo as cópias é objeto direto do verbo 

passar  A forma pronominal enclítica los  após os verbos ler e corrigir retoma a palavra textos, não há nenhum erro de 

concordância.  

 A propósito, já que a questão  trata de colocação pronominal, na linguagem formal, não se pode iniciar uma oração 

com o pronome oblíquo.  

 Me passe  as cópias  seria  próprio da linguagem coloquial . 

  

Mayane Cássia Santos Mendes 1174 Enfermeiro 

Questão 6  

 

06) Assinale  a alternativa em que a expressão  grifada não está sendo usada em sentido metafórico: 

A) “... o dia das babás, a quem é negado o direito de estudar, aprimorar-se profissionalmente...” 

B) “... mulheres como isca de consumo, adornando carros e bebidas alcoólicas.” 

C) “Mulheres no açougue virtual da chanchada internáutica...” 

D) “São as gatas borralheiras sempre a fugir da hora em que a velhice. 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

Questão Anulada. 

 

Leandro Jaime Barreto Costa 1922 Médico Clínico Geral 

Questão 19 

19)Assinale a  alternativa incorreta  quanto à flexão dos verbos: 

 A) Não se premiam os fracos que só obteram notas baixas. 

B) Se os alunos mantiverem nota acima de 7, ganharão os tablets. 

C)Depois que o governo propôs esse acordo com as escolas de ensino médio, advieram outras sugestões de incentivo 

ao estudo. 

D)Receei que poucos reouvessem o tablet que  pleitearam, pois não houve meio de fazê-los estudar. 

 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

A resposta correta é a letra A. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Há erro na forma verbal obteram da alternativa A.  

A forma correta é obtiveram. O verbo obter segue o verbo ter  que assim se conjuga  no pretérito perfeito do 

indicativo:  eu tive, tu  tiveste, ele teve, nós tivemos , vós tivestes, eles tiveram. 

Então , eles obtiveram. 

O questionamento a respeito da alternativa  D  não tem fundamento. 

A correlação temporal entre o pretérito perfeito do indicativo  e imperfeito do subjuntivo está  correta. Nem poderia ser 

diferente.  

 

Questão 21 

21) No contexto atual, a depressão é uma doença amplamente comentada, porém muitas vezes, observa-se um 

conhecimento superficial e de senso comum a seu respeito. Em qualquer esfera de atenção à saúde do indivíduo, 

os sinais indicativos desta doença não devem ser negligenciados pelo profissional de saúde, pois segundo a OMS, 

nos próximos 20 anos a depressão sairá do quarto lugar para o segundo lugar na lista de doenças dispendiosas e 

fatais, ficando atrás apenas das cardíacas. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que NÃO apresenta 

apenas sinais e sintomas da depressão: 

 

a) Tristeza, choro fácil, apatia, angústia e ansiedade. 

b) Fadiga, desânimo, insônia ou hipersonia, perda ou aumento do apetite e palidez. 

c) Desespero, desesperança, diminuição da libido, anedonia e dificuldade de tomar decisões. 
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d) Euforia afetiva, déficit de atenção, de concentração e de memória. 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

A questão contém duas alternativas corretas, sendo ANULADA. 

 

27) A gravidez é um período de várias mudanças físicas e emocionais, que cada mulher vivencia de forma distinta. 

Essas mudanças podem gerar medos, dúvidas, angústias e fantasias. Informações sobre as diferentes vivências 

devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de 

experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação 

e deve ser garantida a mulher durante todo o período gravídico/puerperal. São procedimentos e condutas 

padronizados, devendo sistematicamente ser realizados e avaliados em toda consulta pré-natal:  

a) Cálculo da idade gestacional, avaliação do estado nutricional, determinação do peso materno, controle da 

pressão arterial, verificação da presença de edema, medida da altura uterina/acompanhamento do crescimento 

fetal, ausculta dos batimentos cardiofetais,   determinação de peso fetal. 

b) Cálculo da idade gestacional, avaliação do estado nutricional, determinação do peso materno, controle da 

pressão arterial, verificação da presença de edema, medida da altura uterina. 

c) A ausculta dos batimentos cardiofetais e a determinação de peso fetal são procedimentos voltados para saúde 

do neonato e da criança, devendo serem abordados em momentos específicos. 

d) Solicitação de exames gestacionais e controle da pressão arterial. 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

Retifica – se o gabarito, alternativa correta “B”. 

 

Brunos Lopes Nunes  1011 Médico Clínico Geral 

 

26) Sobre o DM (Diabete Melito), marque a alternativa que corresponda a afirmativa CORRETA: 

I. Compreende um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia resultante de defeitos na 

secreção de insulina, ação de insulina ou ambos. 

II. Apenas os portadores de DM insulinodependentes poderão utilizar insulina injetável. Uma vez que as 

demais manifestações do DM tem indicação apenas de hipoglicemiantes orais, não necessitando em 

nenhum momento da apresentação injetável. 

III. É possível desenvolver diabete gestacional, tendo o SUS a responsabilidade, em qualquer momento, de 

acompanhar e tratar esta síndrome, que está inclusa nos planos de atenção básica em caráter ambulatorial 

e/ou hospitalar. 

IV. O DM tipo I é caracterizado pela destruição das células beta, levando à deficiência absoluta de insulina. 

a) As afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas a afirmativa III está incorreta. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas, com exceção da II. 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

Retifica – se o gabarito, anulando a questão. 

 

 

28) O objetivo primeiro do tratamento anti-hipertensivo é diminuir a morbidade e a mortalidade cardiovasculares. 

Entretanto, quando o clínico decide a necessidade de tratamento, ele deve considerar um objetivo de nível a ser 

atingido. Considere as alternativas CORRETAS: 

I. Para atingir as metas propostas pelas diretrizes para o tratamento da hipertensão arterial, a abordagem deve 

consistir na mudança de estilo de vida e tratamento medicamentoso apropriado. 

II. Nas classes de anti-hipertensivo para uso clínico incluem: diuréticos, inibidores adrenérgicos, bloqueadores 

dos canais de cálcio, inibidires da ECA, bloqueadorres do receptor AT1 da angiotensinaII e vasodilatadores 

diretos. 

III. As combinações de anti-hipertensivos, visa aumentar a eficácia anti-hipertensiva, devendo seguir uma lógica, 

como a de não combinar medicamentos de ação similares, com exceção da combinação de diuréticos 

tiazídicos e de alça com poupadores de potássio. 

IV. São eficazes as combinações como: diuréticos e β-bloqueadores, diuréticos e inibidores adrenérgicos centrais, 

diuréticos e inibidores da ECA, bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da ECA. 

V. Os β-bloqueadores constituem primeira opção apenas na hipertensão arterial associada à doença coronária ou 
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às arritmias cardíacas de alta freqüência e para prevenção secundária do infarto do miocárdio. Nos pacientes 

estratificados como de risco cardiovascular alto ou hipertensão arterial estágios 2 e 3 está indicado a 

combinação de dois fármacos anti-hipertensivos. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) A alternativa V é incorreta. 

c) A alternativa III está incorreta. 

d) As alternativas de I a IV são verdadeiras. 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

Retifica – se o gabarito, anulando a questão. 

 

Ellen Mara Braga dos Reis  1284 Médico Clínico Geral 

 

27) A gravidez é um período de várias mudanças físicas e emocionais, que cada mulher vivencia de forma distinta. 

Essas mudanças podem gerar medos, dúvidas, angústias e fantasias. Informações sobre as diferentes vivências 

devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de 

experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação 

e deve ser garantida a mulher durante todo o período gravídico/puerperal. São procedimentos e condutas 

padronizados, devendo sistematicamente ser realizados e avaliados em toda consulta pré-natal:  

a) Cálculo da idade gestacional, avaliação do estado nutricional, determinação do peso materno, controle da 

pressão arterial, verificação da presença de edema, medida da altura uterina/acompanhamento do crescimento 

fetal, ausculta dos batimentos cardiofetais,   determinação de peso fetal. 

b) Cálculo da idade gestacional, avaliação do estado nutricional, determinação do peso materno, controle da 

pressão arterial, verificação da presença de edema, medida da altura uterina. 

c) A ausculta dos batimentos cardiofetais e a determinação de peso fetal são procedimentos voltados para saúde 

do neonato e da criança, devendo serem abordados em momentos específicos. 

d) Solicitação de exames gestacionais e controle da pressão arterial. 

 

O recurso é PROCEDENTE. 

Retifica – se o gabarito, alternativa correta “B”. 

 

  

 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2012. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos. 


