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Conforme Edital n° 01/2011 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Francisco Sá/MG, a empresa 
organizadora torna público Julgamento dos Recursos Referente ao resultado das Provas Objetivas divulgado em 
18/05/2012, conforme a seguir: 

 

 
 

Nome Candidato 
 

Cargo 

Alessandra Silva Pereira Auxiliar de Enfermagem 

 
Recurso indeferido, a candidata não assinou o Cartão Resposta conforme item 5.7 do Edital. 

 

Evanice Aparecida Gomes de Brito 
 

Auxiliar de Enfermagem 

Recurso indeferido pois a candidata não alcançou 50% da prova de Língua Portuguesa conforme Item 4.2.8 do 

Edital. 

José Ricardo Alves de Souza Auxiliar de Enfermagem 

 
Recurso indeferido, o Cartão Resposta foi verificado sem alteração da nota do candidato. 

 

Jéssica Bispo Miranda 
 

Agente Comunitário de Saúde - PSF LUA 

Questão 23 
Recurso deferido, a questão foi anulada erroneamente e mantém – se a resposta do Gabarito em 30/04/2012, 
alternativa correta é a letra “D”. 

 
Questão 25 

25) Acerca dos dados gerais do Município de Francisco Sá (MG), é inadequado considerar que: 
a) As localidades de Catuni, Canabrava, São Geraldo e Camarinhas são distritos do Município de Francisco Sá 

(MG). 
b) Antes da emancipação política, o território do atual Município de Francisco Sá (MG) pertencia ao Município 

de Montes Claros. 
c) A população total de Município de Francisco Sá (MG), já passa dos vinte e cinco mil habitantes. 
d) A população rural do Município de Francisco Sá (MG), já ultrapassou a população urbana. Pelas últimas 

contas do IBGE (2010), foram contabilizados dezoito mil habitantes residentes na zona rural deste 
Município. 

 

-O comando da questão solicita a “INADEQUACAO” à temática explorada: “dados gerais do município de Francisco Sá 
(MG)”. O que confere resposta somente à alternativa “D”.  Isto porque de acordo com informações oficiais da  
Prefeitura Municipal de Francisco Sá/MG os dados da alternativa “A” procedem, pois, na página “LOCALIZACAO”, no 
índice “CARACTERISTICA DO MUNICÍPIO” são contabilizados e relatados quatros distritos: Catuni, Canabrava, São 
Geraldo e Camarinhas. 
- De acordo com informações oficiais da Prefeitura Municipal de Francisco Sá/MG os dados da alternativa “B” 
procedem, pois, o município de Francisco Sá (MG) já pertenceu ao município de Montes Claros. 
-De acordo com dados do CENSO IBGE (2010) a população total de município de Francisco Sá (MG) é estimada em 
24.912 pessoas. 
- De acordo com dados do CENSO IBGE (2010) a população residente rural do município de Francisco Sá (MG) é 
estimada em 10.015 pessoas, já a população residente urbana é de  
14.897. 
 
 

Resposta do Recurso: 
Recurso Indeferido, a resposta correta é a letra “D”. 

Maria Aparecida Moura Carreiro Agente Comunitário de Saúde – PSF TERRA 

Recurso indeferido pois, conforme Cartão Resposta da candidata a pontuação obtida é de 54,00 pontos. 
 
 Celma Ruas de Abreu Agente Comunitário de Saúde – PSF VIDA 

 
Recurso indeferido pois a candidata não alcançou 50% de pontos na prova de Língua Portuguesa conforme Item 

4.2.8 do Edital. 

http://www.seapconcursos.com.br/v2/arquivos/anexos/fda9c454df073c8bcbad0fe57775ac53.pdf
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Thaís Gonçalves Ruas Teixeira Agente Comunitário de Saúde - PSF LUA 

Recurso indeferido. A candidata não alcançou 50%  de pontos na prova de Língua Portuguesa conforme Item 4.2.8 
do Edital. 

Danieli Gonçalves Santos Pena Agente Comunitário de Saúde - PSF RENASCER 

Recurso deferido, retifca-se a resposta do Gabarito divulgado  em 30/04/2012,  sendo a alternativa correta a letra 
“D”. 

Karla Maria Fernandes Penas Enfermeiro 

Questão 29 
 

A Organização do processo de trabalho em enfermagem passa pela capacitação e qualificação da força de 
trabalho, pela  integração dos profissionais e  o resgate do sentido de trabalho na perspectiva interdisciplinar. 
incluindo abertura de espaços democráticos , de discussão e de discussão com o usuário,visando a ampliar escutas 
e trocas para o fortalecimento. 

 
Esse texto se relaciona com que princípios definidos pelo sistema único de saúde? (LEI 8080/90) 

 
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 a rede de saúde e gestão básica de atendimento. 

 
A banca reavaliou a questão, considerando que seja mantida a questão B tendo como justificativa este 
enunciado. Um dos princípios constitucionais do SUS a integralidade garante ao cidadão o direito de acesso a 
todas as esferas de atenção em saúde, contemplando desde ações assistenciais em todos os níveis de 
complexidade (continuidade da assistência) Por outro lado, cabe ressaltar que por integralidade também se 
deve compreender a proposta de abordagem integral do ser humano, superando a fragmentação do olhar e 
intervenções sobre os sujeitos, que devem ser vistos em suas inseparáveis dimensões biopsicossociais tem 
como eixo da gestão do trabalho promover ações que garantam a participação dos trabalhadores nos processos 
de discussão e decisão, buscando fortalecer e valorizar sua motivação, seu auto   desenvolvimento e o 
crescimento profissional. Cabe as  unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e 
usuários,      (participação  da  comunidade)  propiciando  maior  integração  de  trabalhadores  e  usuários  em 
diferentes momentos (diferentes encontros e grupos) como os conselhos locais, e outros. 

 
CONCLUSÃO 

Recurso INDEFERIDO, porém retifica- se o Gabarito Oficial para letra “B”. 

http://www.seapconcursos.com.br/v2/arquivos/anexos/fda9c454df073c8bcbad0fe57775ac53.pdf
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Ana Paula Nogueira Machado 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. 

 
JUSTIFICATIVA 

Somente a palavra aprimorar-se do item A está usado em seu sentido literal. As outras palavras em destaque_ 
isca, açougue , as gatas borralheiras _ estão usadas em sentido conotativo, metafórico.  Sentido metafórico é 
quando o significado da palavra em questão tem uma relação de semelhança ou analogia. É bom lembrar que 
na metáfora há uma comparação.Todas as três expressões dos itens B, C e D encontram- se nesse caso. 
CONCLUSÃO 
Logo, a resposta correta é a letra “A”, o recurso é PROCEDENTE. 

 
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) 

 
CONCLUSÃO 

A resposta correta é a letra “D”, retificando o Gabarito Oficial. 
 

Questão 29 
 

A Organização do processo de trabalho em enfermagem passa pela capacitação e qualificação da força de 
trabalho, pela integração dos profissionais e o resgate do sentido de trabalho na perspectiva interdisciplinar. 
incluindo abertura de espaços democráticos , de discussão e de discussão com o usuário,visando a ampliar 
escutas e trocas para o fortalecimento. 

 
Esse texto se relaciona com que princípios definidos pelo sistema único de saúde? (LEI 8080/90) 

 
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 a rede de saúde e gestão básica de atendimento. 

 
A banca reavaliou a questão, considerando que seja mantida a questão B tendo como justificativa este 
enunciado. Um dos princípios constitucionais do SUS a integralidade garante ao cidadão o direito de acesso a 
todas as esferas de atenção em saúde, contemplando desde ações assistenciais em todos os níveis de 
complexidade (continuidade da assistência) Por outro lado, cabe ressaltar que por integralidade também se 
deve compreender a proposta de abordagem integral do ser humano, superando a fragmentação do olhar e 
intervenções sobre os sujeitos, que devem ser vistos em suas inseparáveis dimensões biopsicossociais tem como 
eixo da gestão do trabalho promover ações que garantam a participação dos trabalhadores nos processos de 
discussão e decisão, buscando fortalecer e valorizar sua motivação, seu auto  desenvolvimento e o crescimento 
profissional. Cabe as   unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, 
(participação da comunidade) propiciando maior integração de trabalhadores e usuários em diferentes momentos 
(diferentes encontros e grupos) como os conselhos locais, e outros. 

 
CONCLUSÃO 

Recurso indeferido porém retifica- se o Gabarito Oficial para letra “B”. 
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Igor André Cevalho Viena Enfermeiro 

Questão 06 
 
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. 

 
JUSTIFICATIVA 

Somente a palavra aprimorar-se do item A está usado em seu sentido literal.As outras palavras em destaque_ isca, 
açougue , as gatas borralheiras _ estão usadas em sentido conotativo, metafórico. Sentido metafórico é quando o 
significado da palavra em questão tem uma relação de semelhança ou analogia. É bom lembrar que na metáfora 
há uma comparação.Todas as três expressões dos itens B, C e D encontram- se nesse caso. 

 
CONCLUSÃO 
Logo, a resposta correta é a letra A. O recurso é IMPROCEDENTE. 

 
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) 

 
JUSTIFICATIVA 

A resposta correta continua sendo a letra D, pois há incorreção nos adjetivos relativos a Somália e Guatemala As 
formas corretas são somaliense ou somali e guatemalteco . 

 
 

CONCLUSÃO 

A resposta correta é a letra D, retificando o Gabarito Oficial. 

 
 
 

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2012. 
 

Seap Consultoria & Concursos Públicos 
 
 

Resposta retificada para os cargos de 
Ensino Fundamental Completo - 
Conhecimentos Gerais, questão nº 25 
foi alterada para letra “D” em 
05/06/2012. 


