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 Conforme Edital n° 01/2011 da Prefeitura Municipal de Oratórios/MG, a empresa organizadora torna 
público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 
30/07/2012, ordenados por cargo, conforme a seguir:  

 

Gerson Moreira Barbosa 055 Farmacêutico 

Questão 01 
1) Observe: 
I-“Na ficha daquele cliente novo, de Não Me Toque, ela escrevera...” 
II-“Viu o pedacinho de veludo e recuou horrorizado...” 

   Após analisar os trechos acima, é possível afirmar que: 
   a) Há sentido denotativo apenas no I. 
   b) Há sentido denotativo apenas no II. 

c) Há sentido denotativo no I e no II. 
d) Há sentido conotativo no I e no II.  

 
As palavras ou os enunciados são denotativos quando apresentam o sentido literal, do dicionário; são 
conotativos quando apresentam sentido figurado, determinado pela situação e pelo contexto histórico-
cultural. Tanto no fragmento I quanto no II foi empregado o sentido denotativo. O analista de Bagé é um 
gaúcho, característica apontada pelo sotaque do personagem. Não Me Toque é uma cidade localizada no 
estado de Rio Grande do Sul. Portanto, não há sentido denotativo neste trecho retirado do texto. Basta 
reparar que as três palavras foram escritas com letra maiúsculas, justamente por se tratar de substantivo 
próprio. 
 
O Recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito. 
 
Questão 38 
Recurso DEFERIDO, questão anulada por possuir incongruências na formulação. 
 

Karime Pataro G. Carvalho 398 Fisioterapeuta 

Questão 01  
1) Observe: 
I-“Na ficha daquele cliente novo, de Não Me Toque, ela escrevera...” 
II-“Viu o pedacinho de veludo e recuou horrorizado...” 

   Após analisar os trechos acima, é possível afirmar que: 
   a) Há sentido denotativo apenas no I. 
   b) Há sentido denotativo apenas no II. 

c) Há sentido denotativo no I e no II. 
d) Há sentido conotativo no I e no II.  

 
As palavras ou os enunciados são denotativos quando apresentam o sentido literal, do dicionário; são 
conotativos quando apresentam sentido figurado, determinado pela situação e pelo contexto histórico-
cultural. Tanto no fragmento I quanto no II foi empregado o sentido denotativo. O analista de Bagé é um 
gaúcho, característica apontada pelo sotaque do personagem. Não Me Toque é uma cidade localizada no 
estado de Rio Grande do Sul. Portanto, não há sentido denotativo neste trecho retirado do texto. Basta 
reparar que as três palavras foram escritas com letra maiúsculas, justamente por se tratar de substantivo 
próprio. 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito Oficial. 
 
Questão 04 
4) Observe: 
I-Exemplo de substantivo comum: açúcar. 
II-Exemplo de substantivo próprio: Campinas. 
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III-Exemplo de substantivo concreto: gato. 
IV-Exemplo de substantivo abstrato: bravura. 
Agora, opte pela alternativa certa: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas III e IV estão corretas. 
c) I, II, III e IV estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão incorretas. 
 
A argumentação da candidata está correta, porém não erro na divulgação da resposta, o gabarito está 
correto.Recurso INDEFERIDO, mantém - se a letra “C” conforme Gabarito Oficial. 
 
Questão 28 
O recurso foi DEFERIDO, anula – se a questão por conter incongruências na elaboração. 
 
Questão 34 
AFIRMATIVA EM RECURSO: No exercício de mobilização ativo-assistido, o movimento é produzido pela 
junção de uma força externa, que DEVE SER o auxílio do terapeuta, com a contração voluntária do 
próprio indivíduo. 
JUSTIFICATIVA: SEGUNDO A BIBLIOGRAFIA - EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS: FUNDAMENTOS E 
TÉCNICAS, CAROLYN KISNER E LYNN ALLEN COLBY, PAG 26, No exercício de mobilização ativo-
assistido, o movimento é produzido pela junção de uma força externa, MANUAL OU MECÂNICA com a 
contração voluntária do próprio indivíduo. OU SEJA, não obrigatoriamente (DEVE SER) o auxílio do 
terapeuta caracterizado como força externa manual. 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”. 
 
Questão 36 
AFIRMATIVA EM RECURSO: a)    A distonia ou atetose é caracterizada por movimentos alternados e 
lentos, relacionados com a tentativa de movimentar-se.JUSTIFICATIVA: SEGUNDO A BIBLIOGRAFIA - 
NEUROLOGIA PARA FISIOTERAPEUTAS, MARIA STOKES, PAG 72 - 73, Em geral a distonia (atetose) 
é gerada nas tentativas de movimento. 
 
Recurso INDEFERIDO,mantém – se a alternativa “A”. 
 
 

Elizabete Martins da Silva 15107 Professor Municipal 

Questão 11 
Em Oratórios, o abono familiar é devido ao servidor ativo ou inativo garantido pela Lei n° 36 (1997). São 
considerações sobre abono familiar à luz da Lei n° 36 (1997), exceto: 
a)o servidor público que tiver  filho menor de 14 (quatorze) anos tem direito ao abono familiar. 
b) tem direito ao abono familiar o servidor público que por ventura tenha filho inválido ou mentalmente 
incapaz, sem renda própria. 
c) quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o abono será pago aos dois 
servidores. 
d) o servidor público que tiver enteado menor de 14 (quatorze) anos sob sua guarda e sustento tem 
direito ao abono familiar. 
 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do 
assunto abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C” 
ASPECTO 2 – As argumentações da candidata ao cargo não procedem conforme dispositivo no artigo 45 
do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Oratórios - Lei n° 36 de 1997. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do recurso 
em questão.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito Oficial. 
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Questão 12 

“O servidor que faltar ao serviço, no período de aquisição do direito de férias, fará jus às férias em 
proporção”. 
Fonte: Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Oratórios - Lei n° 36 de 1997. 

São condições e proporções de gozo de férias em Oratórios nas seguintes proporções, exceto: 
a) 30 (trinta) dias consecutivos de férias quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes. 
b) 24 (vinte e quatro) dias consecutivos de férias quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas. 
c) 18 (dezoito) dias consecutivos de férias quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas.  
d) O servidor que faltar ao serviço, por mais de 22 faltas, não fará jus às férias. 
 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do 
assunto abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – As argumentações da candidata ao cargo não procedem conforme dispositivo no artigo 
55, parágrafo segundo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Oratórios - Lei n° 36 de 
1997, ou seja, apenas o servidor que faltar ao serviço, por mais de 32 faltas, não fará jus às férias. E não 
22 como inscrito na alternativa “D”. 
 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do recurso 
em questão.  
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme Gabarito Oficial. 
 
 
Questão 13 

Plebiscito decide que Embu passa a se chamar Embu das Artes 
Eleitores votaram neste domingo (1º) no município de SP. 66,48% dos eleitores votaram pela 
mudança do nome. 
Disponível em www.g1.globo.com, 01/05/2011, acesso em 16.05.2011 

Afinal, o que é um plebiscito? 
a) refere-se às avaliações consideradas de provas para a formação de uma decisão embasada. 
b) é uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica ("sanciona") a lei já aprovada 
pelo Estado ou a rejeita. 
c) é todo processo pelo qual um grupo designa um de seus integrantes para ocupar um cargo por meio de 
votação. 
d) é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar ou rejeitar as opções que 
lhe são propostas. 
 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do 
assunto abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. 
ASPECTO 2 – As argumentações da candidata ao cargo não procedem conforme disposto pelo Tribunal 
Superior Eleitoral do Brasil. 
 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo INDEFERIMENTO do recurso 
em questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme Gabarito Oficial. 
 
 
Questão 18 

Cada pessoa pode ter e seguir a religião que quiser. E pode não ter nenhuma. O governo é obrigado a 
proteger as igrejas e todos os lugares onde se fazem orações e atos religiosos.  

O fragmento acima pode ser corretamente associado: 



4 
 

a) um direito constitucional somente das pessoas acima de 18 anos. 
b) um direito constitucional dos que trabalham. 
c) um direito constitucional de todo brasileiro. 
d) um direito constitucional somente das pessoas acima de 60 anos. 
 
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do 
assunto abordado. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato 
com relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha 
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos. 
 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C” 
ASPECTO 2 – As argumentações da candidata ao cargo procedem conforme dispositivo legal citado. 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito Oficial. 
 

Rodrigo Barbosa Cardoso 190 Médico Cardiologista 

Questão 08  
 

8) Em certos contextos há palavras que são adjetivos (portanto, variáveis) e em outros são advérbios 
(portanto, invariáveis). Encontre a frase em que a palavra destacada funciona como advérbio. 

a) Visitei-os ontem e encontrei-os pior, mais abatidos e tristes. 
b) O molho está melhor agora, mais cremoso, não acha? 
c) Rose, Carlos e André são os melhores alunos desta turma. 
d) Faça outro projeto, porque este apresentou os piores resultados. 

 
É preciso observar atentamente o que o enunciado pede. Há palavras que em determinados contextos 
são adjetivos (portanto, variáveis) e em outros são advérbios (portanto, invariáveis). Observe: 
 
Você comeu rápido demais.  
                       (advérbio) 
 
Vocês são rápidos demais para comer.  
                    (adjetivo) 
 
Viajamos para longe, para terras estranhas.  
                          (advérbio) 
 
Viajamos por terras longes e estranhas.  
                                     (adjetivo) 
 
Visitei-os ontem e encontrei-os pior, mais abatidos e tristes. 
                                                        (advérbio, se refere à circunstância em que se dá a ação verbal) 
 
O molho está melhor agora, mais cremoso, não acha? 
                          (adjetivo, se refere à característica dada ao substantivo) 
 
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”. 
 
Referente ao Gabarito de Médico Cardiologista, as respostas referentes a Conhecimentos Específicos foi 
retificada no dia 31/07/2012. 
 

Sonia da Silva Sant’ana 748 Técnico em Enfermagem 

Questão 37 
 
37 - Qual o posicionamento adequado do paciente para a realização de um eletrocardiograma: 
[A] Decúbito ventral com a cabeceira a 30º 

[B] Decúbito supino com o tórax descoberto 

[C] Decúbito lateral com as pernas afastadas 
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[D] Decúbito dorsal em posição de Fowler 

 

 
 
 
 
Evidencia-se que não tratam de fontes confiáveis, científicas, em NENHUM momento há menção ao 
POSICIONAMENTO DO PACIENTE NO ECG, na primeira fala-se da posição dos eletrodos e na segunda 
define-se as posições anatômicas. De fato, ocorreu um erro no gabarito oficial, já que conforme 
Guimarães, et.al (2003): 
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Normatização dos Equipamentos e Técnicas para a Realização de Exames de Eletrocardiografia e 
Eletrocardiografia de Alta Resolução 
 

Portanto o item que responde adequadamente a questão é o [B] Decúbito supino com o tórax descoberto. 

Na posição de semi-fowler o paciente posiciona-se à 45º sendo uma posição ortostática, que não deve 

ser adotada para realização de ECG. 

 

Recurso DEFERIDO, altera – se o Gabarito para a alternativa “B”. 

 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2012. 
 
 

 


