PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO OFICIAL
NOME

ALÍRIO FERREIRA PINTO

ALÍRIO FERREIRA PINTO

QUESTÃO

9

27

SITUAÇÃO

DEFERIDO

INDEFERIDO

DISCIPLINA

CONHECIMENTOS GERAIS

ESPECÍFICA

DETALHES

Na questão 9, a predominância de planaltos com escarpas e depressão está localizada na região
central, portanto a próprio pergunta está incompleta. A resposta dada pelo gabarito (letra C) está
incorreta, pois o relevo mineiro é também constituído em boa parte por Serras, como por exemplo, a
Serra do Espinhaço, a Serra da Mantiqueira, Serra do Cipó, Serra da Canastra, Serra da Moeda, Serra
do Curval, Serra do Ibitipoca, Serra de São José, Serra da Caraça, Serra do Caparaó, Serra dos Alves,
Serra dos Cristais, Serra da Piedade, Serra de Santa Helena, Serra do Lopo, etc. Todas elas situadas
no território mineiro com altitudes médias de 900 a 1300m compatíveis com o que é citado na questão
(altitudes oscilantes entre 900 e 1300m). Portanto, há erro na resposta do gabarito. A resposta correta é
letra B.

Na questão 27, o item III descreve o seguinte: A identificação das necessidades, desejos e interesses
dos diferentes sujeitos do campo da saúde. Segundo a Política Nacional de Humanização a
operacionalização se dá pelo: mapeamento, análise e atendimento de demandas e interesses dos
diferentes sujeitos do campo da saúde. Portanto a reposta está incompleta. A resposta não existe
resposta correta dada pelo gabarito, já que, somente a o item I está correto.

RESPOSTA
RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.
RECURSO IMPROCEDENTE: Segundo a
Política Nacional de Humanização (PNH),
a humanização de operacionaliza com: A
troca e a construção de saberes; O
trabalho em rede com equipes
multiprofissionais; A identificação das
necessidades, desejos e interesses dos
diferentes sujeitos do campo da saúde; O
pacto entre os diferentes níveis de gestão
do SUS (federal, estadual e municipal),
entre as diferentes instâncias de efetivação
das políticas públicas de saúde (instâncias
da gestão e da atenção), assim como entre
gestores, trabalhadores e usuários desta
rede; O resgate dos fundamentos básicos
que norteiam as práticas de saúde no SUS,
reconhecendo os gestores, trabalhadores e
usuários como sujeitos ativos e
protagonistas das ações de saúde;
Construção de redes solidárias e
interativas, participativas e protagonistas
do SUS.Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
humanizaSUS_politica_nacional_humaniza
cao.pdf
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RECURSOS

ALÍRIO FERREIRA PINTO

28

INDEFERIDO

ESPECÍFICA

Os princípios norteadores da Política Nacional de Humanização são: Transversalidade (busca
transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre
as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas),
Indissociabilidade (as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Trabalhadores e
usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como
participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de
saúde coletiva e Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos (qualquer
mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade
das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades). O Fortalecimento do controle social,
com caráter participativo, em todas as instâncias gestoras do SUS descrito na letra C da questão 28
não é um princípio norteador e sim uma Orientação Geral. Sendo assim, a reposta correta não é a letra
D e sim a letra C.

RECURSO IMPROCEDENTE:Segundo o
Ministério da Saúde, são princípios
norteadores da PNH:Valorização da
dimensão subjetiva e social em todas as
práticas de atenção e gestão no SUS,
fortalecendo o compromisso com os
direitos do cidadão, destacando-se o
respeito às questões de gênero, etnia,
raça, orientação sexual e às populações
específicas (índios, quilombolas,
ribeirinhos, assentados, etc.); Fortalecimento de trabalho em equipe
multiprofissional,fomentando a
transversalidade e a grupalidade; - Apoio à
construção de redes cooperativas,
solidárias e comprometidas com a
produção de saúde e com a produção de
sujeitos; - Construção de autonomia e
protagonismo dos sujeitos e coletivos
implicados na rede do SUS; Co-responsabilidade desses sujeitos nos
processos de gestão e atenção; Fortalecimento do controle social com
caráter participativo em todas as instâncias
gestoras do SUS; - Compromisso com a
democratização das relações de trabalho e
valorização dos profissionais de saúde,
estimulando processos de educação
permanente.Fonte:http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/humanizaSUS_politica_
nacional_humanizacao.pdf
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RECURSOS

ALÍRIO FERREIRA PINTO

ANA PAULA CARNEIRO CINTRA

30

9

INDEFERIDO

DEFERIDO

ESPECÍFICA

CONHECIMENTOS GERAIS

RECURSO IMPROCEDENTE:Segundo o
Ministério da Saúde, na nova portaria da
Política Nacional da Atenção Básica (2436
de 22 de Setembro de 2017), são
atribuições do Gerente de Atenção Básica
Acompanhar, orientar e monitorar os
Na questão 30, as proposições são idênticas ao DECRETO N° 165/2017 do Município de Visconde do
processos de trabalho das equipes que
Rio Branco que: ESTABELECE A ESTRUTURA FUNCIONAL DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO atuam na AB sob sua gerência,
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ( segue o link
contribuindo para implementação de
para
políticas, estratégias e programas de
consultahttp://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/wpcontent/uploads/2017/11/DECRETO-N%C2%BA- saúde, bem como para a mediação de
165-2017-Estrutura-funcional-da-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica.pdf ) O Art. 3º do supracitado conflitos e resolução de problemas; Mitigar
Decreto, descreve as atribuições da Gerência da Atenção Básica no âmbito local: III – Acompanhar,
a cultura na qual as equipes, incluindo
orientar e monitorar os processos de trabalho das equipes que atuam na Atenção Básica sob sua
profissionais envolvidos no cuidado e
gerência, contribuindo para a implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem como gestores assumem responsabilidades pela
para a mediação de conflitos e resolução de problemas;
sua própria segurança de seus colegas,
IV – Mitigar a cultura na qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores
pacientes e familiares, encorajando a
assumem responsabilidades pela sua própria segurança de seus colegas, pacientes e familiares,
identificação, a notificação e a resolução
encorajando a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança;
dos problemas relacionados à segurança;
X – Conhecer a Rede de Atenção à Saúde, participar e fomentar a participação dos profissionais na
Conhecer a RAS, participar e fomentar a
organização dos fluxos de usuários, com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas,
participação dos profissionais na
apoiando a referência e contrarreferência entre equipes que atuam na Atenção Básica e nos diferentes
organização dos fluxos de usuários, com
pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos responsáveis;
base em protocolos, diretrizes clínicas e
Os incisos são idênticos as assertivas da questão 30. Não há qualquer menção no edital sobre o
terapêuticas, apoiando a referência e
conhecimento de decretos municipais como conteúdo programático da Prova Objetiva.
contrarreferência entre equipes que atuam
na AB e nos diferentes pontos de atenção,
com garantia de encaminhamentos
responsáveis; entre outros.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/g
m/2017/prt2436_22_09_2017.html
Esta questão está confusa,pois no gabarito está a resposta letra C) Planaltos com escarpas e
depressões, porém a letra B) Serras, planaltos com escarpas e depressões, também está correta.
Justificando, por que a letra B está correta, o relevo de Minas Gerais também possui serras, como as
serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do Caparaó.
O texto a seguir tirado https://pt.wikipedia.org como fonte que justifica tal afirmativa:
As regiões mineiras estão situadas num planalto cuja altitude varia de 100 a 1500 metros, possuindo
um território inteiramente planáltico, não apresentando planícies. Mais da metade do estado localiza-se
no Planalto Atlântico, com relevos de "mares de morros ou ondulados" e altitude média de 700 m. Já na
porção do noroeste mineiro, apresentam-se os platôs do Planalto Central.
As altitudes mais baixas estão nas várzeas dos rios no sudeste, leste e norte do estado. Os pontos
mais altos estão nas serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do Caparaó, com terrenos
acima dos 1700 m. O ponto culminante do estado é o Pico da Bandeira, com 2891,3 m de altitude,
situado na divisa com o estado do Espírito Santo.

RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.
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ANA PAULA CARNEIRO CINTRA

9

DEFERIDO

CONHECIMENTOS GERAIS

Esta questão está confusa,pois no gabarito está a resposta letra C) Planaltos com escarpas e
depressões, porém a letra B) Serras, planaltos com escarpas e depressões, também está correta.
Justificando, por que a letra B está correta, o relevo de Minas Gerais também possui serras, como as
serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do Caparaó.
O texto a seguir tirado https://pt.wikipedia.org como fonte que justifica tal afirmativa:
As regiões mineiras estão situadas num planalto cuja altitude varia de 100 a 1500 metros, possuindo
um território inteiramente planáltico, não apresentando planícies. Mais da metade do estado localiza-se
no Planalto Atlântico, com relevos de "mares de morros ou ondulados" e altitude média de 700 m. Já na
porção do noroeste mineiro, apresentam-se os platôs do Planalto Central.
As altitudes mais baixas estão nas várzeas dos rios no sudeste, leste e norte do estado. Os pontos
mais altos estão nas serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do Caparaó, com terrenos
acima dos 1700 m. O ponto culminante do estado é o Pico da Bandeira, com 2891,3 m de altitude,
situado na divisa com o estado do Espírito Santo.

ANA PAULA CARNEIRO CINTRA

9

DEFERIDO

CONHECIMENTOS GERAIS

Esta questão está confusa,pois no gabarito está a resposta letra C) Planaltos com escarpas e
depressões, porém a letra B) Serras, planaltos com escarpas e depressões, também está correta.
Justificando, por que a letra B está correta, o relevo de Minas Gerais também possui serras, como as
serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do Caparaó.
O texto a seguir tirado https://pt.wikipedia.org como fonte que justifica tal afirmativa:
As regiões mineiras estão situadas num planalto cuja altitude varia de 100 a 1500 metros, possuindo
um território inteiramente planáltico, não apresentando planícies. Mais da metade do estado localiza-se
no Planalto Atlântico, com relevos de "mares de morros ou ondulados" e altitude média de 700 m. Já na
porção do noroeste mineiro, apresentam-se os platôs do Planalto Central.
As altitudes mais baixas estão nas várzeas dos rios no sudeste, leste e norte do estado. Os pontos
mais altos estão nas serras da Mantiqueira, do Espinhaço, da Canastra e do Caparaó, com terrenos
acima dos 1700 m. O ponto culminante do estado é o Pico da Bandeira, com 2891,3 m de altitude,
situado na divisa com o estado do Espírito Santo.

Está questão somente o item I) O pacto entre os diferentes níveis de gestão do SUS (federal, estadual
e municipal), entre as diferentes instâncias de efetivação das políticas
públicas de saúde (instâncias da gestão e da atenção), assim como entre
gestores, trabalhadores e usuários desta rede; está correto.

ANA PAULA CARNEIRO CINTRA

27

INDEFERIDO

ESPECÍFICA

Sendo o item III) A identificação das necessidades,desejos e interesses dos diferentes sujeitos do
campo da saúde.Está incorreto.
Segundo o Humaniza SUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção á Saúde, o correto é:
"O mapeamento, análise e atendimento de demandas e interesses dos
diferentes sujeitos do campo da saúde"

RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.

RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.
RECURSO IMPROCEDENTE: Segundo a
Política Nacional de Humanização (PNH),
a humanização de operacionaliza com: A
troca e a construção de saberes; O
trabalho em rede com equipes
multiprofissionais; A identificação das
necessidades, desejos e interesses dos
diferentes sujeitos do campo da saúde; O
pacto entre os diferentes níveis de gestão
do SUS (federal, estadual e municipal),
entre as diferentes instâncias de efetivação
das políticas públicas de saúde (instâncias
da gestão e da atenção), assim como entre
gestores, trabalhadores e usuários desta
rede; O resgate dos fundamentos básicos
que norteiam as práticas de saúde no SUS,
reconhecendo os gestores, trabalhadores e
usuários como sujeitos ativos e
protagonistas das ações de saúde;
Construção de redes solidárias e
interativas, participativas e protagonistas
do SUS.Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
humanizaSUS_politica_nacional_humaniza
cao.pdf
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RECURSOS
Considero a abertura de recurso para esta questão já que em outra fonte de pesquisa confiável, a
resposta diverge da que foi apresentada na prova como correta.

A fonte de pesquisa a qual me refiro é o site do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial,
que é uma instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade), que discorre sobre
o relevo e outras características do estado de Minas Gerais na aba DescubraMinas.

O endereço é:
http://www.descubraminas.com.br/MinasGerais/Pagina.aspx?cod_pgi=1801

CAMILA VIEIRA QUALIOTTO

9

DEFERIDO

CONHECIMENTOS GERAIS

Lá diz:
"O território de Minas Gerais é constituído de uma grande proporção de terras altas, a que
acompanham PLANALTOS E CHAPADAS. Em decorrência, surge um relevo bastante acidentado, com
a predominância de significativas elevações."

Portanto, percebe-se que a alternativa correta da prova: Planaltos com escarpas e depressões fica de
certa forma incompleta e restrita.

RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.

Outra observação importante é que entre as fontes de pesquisa confiáveis nota-se descrições diversas
quanto à predominância do relevo do estado.

Atenciosamente.
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RECURSOS
A questão pede para marcar a opção que cita o grupo de representantes dos usuários do SUS que
NÃO participam dos Conselhos Estaduais.
O gabarito da questão foi a letra D, porém todas as alternativas apontam para grupos de representação
de usuários.
Parte do texto da lei 8.080/90 Resolução 333 de 04 de novembro de 2003:

CAMILA VIEIRA QUALIOTTO

24

INDEFERIDO

ESPECÍFICA

"III - A representação de órgãos ou entidades terá como critério a representatividade, a abrangência e a
complementaridade do conjunto de forças sociais, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De
acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, poderão ser contempladas,
dentre outras, as seguintes representações:
a) de associações de portadores de patologias;
b) de associações de portadores de deficiências;
c) de entidades indígenas;
d) de movimentos sociais e populares organizados;
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;
f) de entidades de aposentados e pensionistas;
g) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de
trabalhadores urbanos e rurais;
h) de entidades de defesa do consumidor;
i) de organizações de moradores.
j) de entidades ambientalistas;
k) de organizações religiosas;
l) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos, federações, confederações e conselhos
de classe;
m) da comunidade científica;
n) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de estágio, de pesquisa e
desenvolvimento;
o) entidades patronais;
p) de entidades dos prestadores de serviço de saúde;
q) de Governo."

RECURSO IMPROCEDENTE: A questão
solicita que se assinale a alternativa que
NÃO contempla representantes dos
Conselhos de Saúde ligados aos usuários
do SUS. Trabalhadores da área da Saúde,
tem sua representação especificada nos
conselhos (25%), assim como os usuários
do SUS (50%) e gestores do SUS (25%).
Sendo assim não contemplam a área dos
usuários do SUS que são as pessoas da
população adscrita que utilizam o serviço e
não que trabalham nele.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/c
ns/2012/res0453_10_05_2012rep.html

Conclui-se que:
Alternativa A da prova corresponde à letra G do texto da Resolução.
Alternativa B da prova corresponde à letra B do texto da Resolução.
Alternativa C da prova corresponde à letra H do texto da Resolução.
Alternativa D da prova corresponde à letra L do texto da Resolução.
Todas estão corretas.
No anexo, último parágrafo da folha descreve que primeiramente, AOS 3 ANOS, o pronome adquirido é
o eu (primeira pessoa), e em seguida os pronomes tu e ele (segunda e terceira pessoa). Todos aos 3
anos.
CAMILA VIEIRA QUALIOTTO

16

INDEFERIDO

ESPECÍFICA
Bibliografia:
O surgimento da linguagem na criança. Paule Aimard. Capítulo 2. Página 75.

RECURSO IMPROCEDENTE: Segundo as
teorias do desenvolvimento humano, os
pronomes de segunda e terceira pessoa
são utilizados pela criança em torno dos 2
anos e 2 anos e meio.Fonte:
http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads
/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf
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RECURSOS

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS

24

23

9

11

7

INDEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

Para representação dos usuários do SUS segudando dados do Conselho Estadual de Saúde, são
composiçoes 50% representantes de usuarios, 25% trabalhadores de saúde e 25% gestores e
prestadores de serviços do SUS,ou seja a alternativa D (representantes da area de saúde também está
correta).A questão devia especificar se o representante da área da saúde compõe o quadro de
profissionais ou uma pessoa sem formação na aréa de saúde, portanto, se for um representante da
area de saúde que não compõe o quadro de funcionarios a alternativa esta correta, e se for um
representante dos trabalhadores da saúde que compoe o quadro, seria correta a resposta. No meu
modo de pensar faltou especificar que tipo de representante da area de saúde? a questão ficou
confusa.

RECURSO IMPROCEDENTE: A questão
solicita que se assinale a alternativa que
NÃO contempla representantes dos
Conselhos de Saúde ligados aos usuários
do SUS. Trabalhadores da área da Saúde,
tem sua representação especificada nos
conselhos (25%), assim como os usuários
do SUS (50%) e gestores do SUS (25%).
Sendo assim não contemplam a área dos
usuários do SUS que são as pessoas da
população adscrita que utilizam o serviço e
não que trabalham nele.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/c
ns/2012/res0453_10_05_2012rep.html

A Lactose também é um oligossacarideo, de grande importancia para a nutrição, portanto a letra A
tambem responde essa questão.

RECURSO IMPROCEDENTE:visto que a
lactose é um dissacarídeo composto por
glicose e galactose conforme verifica-se
em PHILIPPI, S.T. Dietética: Princípios
para o planejamento de uma alimentação
saudável e demais livros nessa temática.
Portanto, única alternativa correta é a B:
Maltodextrina.

O estado de Minas Gerais há grande predominancia tambem de serras,como exemplos a serra da
mantiqueira,da canastra planaltos com escarpas também ,como capitólio e depressões.Portanto, a
aternativa B também responde a questão.

RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.

INFORMATICA

A alternativa D, também está correta pois o cavalo de tróia também é um malware que também pode
apresentar anúncios indesejados.

RECURSO IMPROCEDENTE:O cavalo de
Tróia é um programa malicioso baixado
pela vítima se passando por um software
legítimo, que tem como função abrir portas
e brechas para a entrada de outros
malwares.

MATEMÁTICA

1% de 678,90=685,689 ou seja não tem esta opção nas alternativas seria a letra A se fosse 678,00 +
1%=684,78.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão e não possuir
resultado correto, anula-se por erro de
formulação. Pontuação atribuida a todos os
candidatos ao cargo.

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

CONHECIMENTOS GERAIS
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RECURSOS

FERNANDA NAYARA AVELINO

HELEN CRISTINA DA SILVA

10

7

INDEFERIDO

DEFERIDO

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

A questao nao é de nivel fundamental, pois precisa de montante para resolve-la

RECURSO IMPROCEDENTE: No
conteúdo programático
consta"Porcentagem eResolução de
situações problema". - Anexo II do Edital
de Processo Seletivo. Também consta no
item6.5 do referido edital que: "Cada item
das provas objetivas poderá contemplar
mais de uma habilidade e conhecimentos
relativos a mais de uma área de
conhecimento". Portanto mantém-se o
Gabarito Divulgado.

Näo tem a opcao do valor exato, pois 1% de 678.90 da 6.789 que somando da 685.69

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão e não possuir
resultado correto, anula-se por erro de
formulação. Pontuação atribuida a todos os
candidatos ao cargo.

HELEN CRISTINA DA SILVA

10

INDEFERIDO

MATEMÁTICA

A questao nao é de nivel fundamental, pois precisa de montante para resolve-la

RECURSO IMPROCEDENTE: No
conteúdo programático
consta"Porcentagem eResolução de
situações problema". - Anexo II do Edital
de Processo Seletivo. Também consta no
item6.5 do referido edital que: "Cada item
das provas objetivas poderá contemplar
mais de uma habilidade e conhecimentos
relativos a mais de uma área de
conhecimento". Portanto mantém-se o
Gabarito Divulgado.

HELEN CRISTINA DA SILVA

9

DEFERIDO

MATEMÁTICA

as alternativas não apresentam o valor exato, pois a resposta correta da 576,60

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se,
atribuindo pontuação a todos os
candidatos.

Conforme o enunciado da questão que pergunta cidade mineira fundada em 1711,deve-se considerar a
alternativa letra (A) como certa também ou anular a questão pois a cidade Ouro Preto foi fundada em
1711.

RECURSO IMPROCEDENTE:O estado de
Minas Gerais começou a ser explorado
pela primeira vez no século XVI, quando os
bandeirantesentraram na região à procura
de ouroe pedras preciosas. Quando soube
que a região era rica em minérios e
recursos naturais, a Coroa Portuguesa
fundou a primeira vila de Minas Gerais em
1711, na cidade deMariana. Com o
atrativo, a região teve um rápido
crescimento populacional e logo se tornou
um importante centro econômico do país.
Fonte:https://www.infoescola.com/historia-d
o-brasil/historia-de-minas-gerais/. Poranto
mantém-se o Gabarito oficial divulgado.

Näo tem a opcao do valor exato, pois 1% de 678.90 da 6.789 que somando da 685.69

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão e não possuir
resultado correto, anula-se por erro de
formulação. Pontuação atribuida a todos os
candidatos ao cargo.

JAQUELINE DE CASSIA BERALDO

JULIA CATARINE MENDES DE SOUZA

10

7

INDEFERIDO

DEFERIDO

CONHECIMENTOS GERAIS

MATEMÁTICA
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RECURSOS

JULIA CATARINE MENDES DE SOUZA

JULIANO NEVES SILVA

10

9

INDEFERIDO

DEFERIDO

MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS GERAIS

A questao nao é de nivel fundamental, pois precisa de montante para resolve-la

A questão 09 pergunta a predominância de relevo no território mineiro e a opção B (serras, planaltos
com escarpas e depressões) está mais completa do que a opção C (planaltos com escarpas e
depressões);
Não se pode exclui as serras do relevo de Minas Gerias:
Do centro para o norte, destaca-se o maciço do Espinhaço com importantes serras como as do Curral,
da Piedade, do Caraça, do Itacolomi, de Ouro Branco, do Itabirito, do Mascate, da Moeda e a do Rola
Moça, todas na região denominada Quadrilátero Ferrífero.
Mais ao norte, ainda no mesmo Maciço, destacam-se as serras do Cipó e do Itambé.
Em direção ao sul do Estado, encontra-se o Campo das Vertentes, onde se destacam as serras do
Lenheiro e de São José.
Fazendo divisa natural entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, está a imponente serra da
Mantiqueira, memória viva da colonização mineira, através da Estrada Real. Numa de suas importantes
ramificações, está o Parque Nacional do Itatiaia, na divisa com o Rio de Janeiro, onde se sobressai o
pico das Agulhas Negras, com seus 2.787 metros de altitude. Na divisa entre os três estados, estão o
pico da Gomeira, com 2.068 m, e o dos Três Estados, com 2.665 m. Na divisa com São Paulo, está o
pico Pedra do Selado com altitude de 2.082 metros.
Localizada entre Minas Gerais e Espírito Santo, a serra do Caparaó é a mais alta do Estado. O
destaque está para o surpreendente pico da Bandeira, com seus 2.890 metros de altitude.
A sudoeste do Estado, ressalta-se a beleza da serra da Canastra. Preservando um dos mais ricos
ecossistemas de Minas e a nascente do rio São Francisco, foi implantado ali o Parque Nacional da
Serra da Canastra. Mais ao norte, a serra da Mata da Corda complementa o belo cenário proporcionado
pela geografia regional.

RECURSO IMPROCEDENTE: No
conteúdo programático
consta"Porcentagem eResolução de
situações problema". - Anexo II do Edital
de Processo Seletivo. Também consta no
item 6.5 do referido edital que: "Cada item
das provas objetivas poderá contemplar
mais de uma habilidade e conhecimentos
relativos a mais de uma área de
conhecimento". Portanto mantém-se o
Gabarito Divulgado.

RECURSO PROCEDENTE: A maior parte
do território mineiro apresenta altitudes que
oscilam entre 900 e 1500 metros,tendo
predominância de planaltoscom escarpase
depressões, mais notáveis na região
central. Por não constar que seria mais
notáveis na região central do estado, a
questão encontra-se incompleta,
dificultando a análise pelos candidatos,
sendo anulada e atribuido a pontuação a
todos os candidatos.
Fonte:http://www.abramedemg.com.br/min
as-gerais/.

Fonte: http://www.descubraminas.com.br/MinasGerais/Pagina.aspx?cod_pgi=1801 (site do Senac)
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MOISÉS ANTONIO XAVIER DOS
SANTOS

18

INDEFERIDO

ESPECÍFICA

O termo " Bonquiectasia" que consta na alternativa A, não se consta no dicionario, portanto esse termo
não esta correto.

Por definição, “Exercício Físico é toda Atividade Física planejada, estruturada e repetitiva que tem por
objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física (CASPERSEN et alii,
1985 )
MONIQUE SILVA MENDES

16

DEFERIDO

ESPECÍFICA
Sendo assim a resposta "LAZER" da questão 16 está totalmente equivocada. O correto seria letra D
EXERCÍCIO FÍSICO.
Por favor reveR a questão

ROBERTA HELENA BUENO

7

DEFERIDO

MATEMÁTICA

O gabarito oficial considera a alternativa "A" como correta na questão 7 desta prova:
[Questão 7] "Em uma conta que foi paga com atraso ocorreu a cobrança de 1% (um por cento) de juros.
O valor original da conta era de R$678,90. Qual foi o valor total pago?"
A resposta segundo o gabarito é R$684,78 (letra A). No entanto, 1% (um por cento) de R$678,90
corresponde à R$6,789 que adicionado ao valor inicial resulta em R$685,68, que seria o valor correto,
mas que não está disponível nas opções da questão. Mesmo se fosse para marcar o valor que mais se
aproxima, a resposta seria letra B, que é R$686,37 com uma diferença de sessenta e nove centavos
enquanto a diferença da alternativa "A" é de noventa centavos.
Peço para que a questão seja analisada e que seja atribuído ponto a esta (2 pontos), pois não há
resposta correta dentre as alternativas indicadas.

RECURSO IMPROCEDENTE:Como
muitos termos técnicos de saúde,
Bronquiectasia pode não ser encontrado
nos dicionários de língua portuguesa
comum, porém o termo designa a dilatação
irreversível da árvore brônquica. É uma
consequência da inflamação e destruição
da parede brônquica. A radiologia
convencional é limitada para a avaliação
dessas alterações. Quando identificadas,
são arredondadas, circunscritas, de
paredes espessadas e com aumento da
transparência na região central.
Fonte:https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/h
andle/10183/28892/000611148.pdf?sequen
ce=1.http://www.scielo.br/pdf/jpneu/v29n5/v
29n5a03.pdf
http://www.sppneumologia.pt/uploads/files/
gruposdeestudo/N%C3%BAcleo%20de%2
0
Estudos%20de%20Bronquiectasias%20N
%C3%A3o%20Fibrose%20Qu%C3%ADsti
ca/PDF50.pdf

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
divulgação do Gabarito, altera-se o
Gabarito para a alternartiva "C".

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão e não possuir
resultado correto, anula-se por erro de
formulação. Pontuação atribuida a todos os
candidatos ao cargo.
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RECURSOS

ROBERTA HELENA BUENO

14

DEFERIDO

CONHECIMENTOS GERAIS

O gabarito oficial considera a alternativa "D" como correta na questão de número 14 da prova:
[Questão 14]: O Mercosul, como é conhecido o Mercado Comum do Sul, é bloco sub-regional composto
por além dos países associados e convidados. Não faz parte como país membro:
(A) A Argentina
(B) O Brasil
(C) A Venezuela
(D) O Chile
O gabarito considera que o país que não faz parte do Mercosul é o Chile (letra D). No entanto, de
acordo com o site www.mercosul.gov.br, o Mercosul caracteriza-se, ademais, pelo regionalismo aberto,
ou seja, tem por objetivo não só o aumento do comércio intrazona, mas também o estímulo ao
intercâmbio com outros parceiros comerciais. São associados do Mercosul a Bolívia, o Chile (desde
1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia e o Equador (desde 2004).Guiana e Suriname tornaram-se
associados em 2013.
Vale mencionar que em 02 de setembro de 2016, a República Bolivariana da Venezuela foi notificada
do cessamento do exercício de seus direitos inerentes à condição de Estado parte do Mercosul, em
razão do descumprimento de compromissos assumidos no protocolo de adesão ao Mercosul. Em 05 de
agosto de 2017, a República Bolivariana da Venezuela foi notificada da suspensão de todos os seus
direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado parte do Mercosul, em conformidade com o
disposto no segundo parágrafo do artigo 5° do protocolo de Ushuaia (nota à imprensa n° 255/ 2017).
Pelos argumentos expostos, peço para que a questão seja revista, pois o Chile é associado ao
Mercosul, sendo assim, a resposta indicada pelo gabarito está incorreta. Solicito que seja atribuído os
pontos referentes a questão.

RECURSO PROCEDENTE:No dia 26 de
março de 1991, Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai assinaram o Tratado de
Assunção, responsável pela instituição do
Mercosul(Mercado Comum do Sul), um
bloco econômico então formado por esses
quatro países. Três anos depois, no
Protocolo de Ouro Preto, foi estabelecido o
estatuto jurídico do bloco, que passou a
contar com uma estrutura internacional.Em
1996, Bolívia e Chile tornaram-se membros
associados, que se diferem dos membros
efetivos pelo grau de integração no bloco e
pela não adoção integral da Tarifa Externa
Comum (TEC), característica que torna o
Mercosul uma União Aduaneira. O mesmo
caminho foi adotado pelo Peru em 2003 e
pela Colômbia e Equador no ano seguinte.
Em 2012, a Venezuela foi integrada ao
bloco no caráter de membro efetivo depois
de uma solicitação realizada em 2006.
Também em 2012 o Equador iniciou o
processo de integração, podendo tornar-se
o sexto país-membro do bloco nos
próximos anos. Portanto no enunciado da
questão não mencionada se é país
membro efetivo ou associado, dificultando
a análise. Anula-se a questão, sendo a
pontuação atribuída a todos os candidatos
do cargo.
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