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          JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2019 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Setubinha/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 

divulgado em 01/07/2019, ordenados por prova, número do cargo e nome conforme a seguir: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA -  ENSINO SUPERIOR 

Nome Inscrição Vaga 

Auriane Catarina Barbosa 1478711 11 – ODONTÓLOGO - ESF 

 

Nome Inscrição Vaga 

Daniela Terezinha Dias dos Santos 1488216 11 – ODONTÓLOGO - ESF 

 

QUESTÃO 02 – INDEFERIDO 

O último parágrafo do texto afirma que “Praticar atividades físicas, parar de fumar e adotar uma dieta 

balanceada são medidas que podem controlar os níveis de colesterol no sangue, mas nem sempre essas 

mudanças conseguem controlar esse nível, sendo necessário, em alguns casos, o uso contínuo de 

medicamentos.” Como podemos observar, neste parágrafo, a autora afirma que somente em alguns casos 

é necessário o uso contínuo de medicamentos, sendo assim, por meio da interpretação do texto é possível 

concluir que a prática de atividades físicas e adotar dieta balanceada é necessário para controlar os níveis 

de colesterol no sangue, ou seja, é uma medida totalmente correta para esta finalidade, haja vista que 

somente em alguns casos estas medidas não são suficientes, o que foi corretamente pontuado na alternativa 

“D” (Na conclusão do texto, a autora informa a necessidade de praticar atividades físicas e adotar dieta 

balanceada para controlar os níveis de colesterol no sangue.) 

Ademais, no decorrer do texto a autora deixa explícito que o consumo de alimentos “ricos em gordura 

insaturada, líquida à temperatura ambiente, como azeite de oliva, mantenha os níveis adequados de 

colesterol no sangue” (parágrafo 9) – dieta balanceada. Como também afirma que dentre as causas do 

aumento do colesterol no sangue está o sedentarismo e que as causas mais comuns estão relacionadas a 

hábitos alimentares, o que também evidencia que a prática de atividades físicas, bem como uma dieta 

balanceada se faz necessário para controlar os níveis de colesterol no sangue. Isto revela que a alternativa 

“D” está em sintonia com o que é afirmado durante no texto. 

Sendo assim, a alternativa “D” se encontra correta e apenas a alternativa “A” está INCORRETA, como 

é solicitado no enunciado da questão. 

QUESTÃO 06 – INDEFERIDO 

O enunciado da questão pede que seja marcada a alternativa que apenas uma palavra está 

corretamente grafada de acordo com a norma culta.  

A alternativa “A” contém as palavras NEUROHIPÓFISE, MANTEGUEIRA e DEILAPIDAR, ou seja 

todas as palavras estão garrafadas INCORRETAMENTE, sendo a grafia correta destas palavras 

NEUROIPÓFISE, MANTEIGUEIRA e DILAPIDAR.  

Já na alternativa “C” está grafada corretamente a palavra CONSCIENCIOSO e as demais palavras: 

BENEFICIEÊNCIA e FROSTIPÍCIO, grafadas incorretamente, como pede o enunciado da questão, sendo a 

única alternativa CORRETA. 
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QUESTÃO 07 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa em que o termo em destaque exerce 

a função de agente da passiva, entretanto as alternativa não contém palavras demarcadas em destaque. 

Questão anulada para todos os cargos de nível superior. 

QUESTÃO 08 – DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa em que as palavras possuem a mesma 

classificação morfológica das palavras em destaque no texto da questão, porém, o texto não contém 

palavras em destaque. 

Questão anulada para todos os cargos de nível superior. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Nome Inscrição Vaga 

Daniele Moreira da Silva 1489663 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

LOCALIDADE: POLICLINICA NACIP MAHMUD LAUAR 

 

QUESTÃO 14 – INDEFERIDO 

No guia prático do Agente Comunitário de Saúde consta a informação presente na alternativa “C”, 

sendo assim a mesma está correta, na alternativa “A” temos a afirmativa que o bebê perde peso nos 

primeiros dias de vida, mas deve recuperar seu peso em mais ou menos 60 (sessenta) dias, quando na 

verdade, de acordo com este Guia elaborado pelo Ministério da Saúde, o bebê recupera seu peso em mais 

ou menos 10 (dez) dias, sendo assim apenas a alternativa “A” não está correta, como é solicitado no 

enunciado da questão, conforme imagens abaixo. 

FRONTISPÍCIO: Face principal de um monumento. Título principal e inteiramente desenvolvido de um 
livro. Gravura colocada para formar o título de um livro.  

https://www.dicio.com.br/frontispicio/ 

 
 

BENEFICÊNCIA: Ação de quem faz o bem; comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao 
próximo; bondade: dinheiro destinado à beneficência. Ato de beneficiar outrem; filantropia: obras de 
beneficência. Tendência para o bem: tendência natural para beneficência. 

https://www.dicio.com.br/beneficencia/ 
 

NEUROIPÓFISE:ANATOMIA lobo posterior da hipófise, onde são segregadas as hormonasvasopressina;

 hormona antidiurética; oxitocina. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/neuroip%C3%B3fise 

MANTEIGUEIRA: Recipiente em que se guarda ou se serve manteiga. 
https://www.dicio.com.br/manteigueira/ 

DILAPIDAR: Gastar em excesso; desperdiçar ou esbanjar: acabou por dilapidar o dinheiro do mês. Fazer 
com que seja destruído; derrubar ou demolir: os alunos dilapidaram a escola inteira; a prefeitura dilapidou 
o pátio esportivo. 

https://www.dicio.com.br/dilapidar/ 

CONSCIENCIOSO: que expressa cuidado, minúcia, esmero: político consciencioso. Responsável; que se 
rege pela própria consciência: filho consciencioso. Honesto; que se comporta seguindo as regras éticas 
aceitas socialmente. Cuidadoso; que obedece regras; de realização detalhada: teoria conscienciosa; 
discurso consciencioso. 

https://www.dicio.com.br/consciencioso/ 
 

https://www.dicio.com.br/frontispicio/
https://www.dicio.com.br/frontispicio/
https://www.dicio.com.br/beneficencia/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/neuroip%C3%B3fise
https://www.dicio.com.br/manteigueira/
https://www.dicio.com.br/dilapidar/
https://www.dicio.com.br/consciencioso/
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Nome Inscrição Vaga 

Maria Aparecida de Oliveira 
Silva  

1489403 
03 – AGENTE COMUNIT´RIO DE SAÚDE – 

LOCALIDADE: PSF PALMIRAS SOTURNO DA MATA 

 

 QUESTÃO 13 – DEFERIDO 

 Todos os itens que se encontram na questão são verdadeiros. Não há uma alternativa em que 

todos os itens são verdadeiros.  

 Questão anulada.  
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Nome Inscrição Vaga 

Auriane Catarina Barbosa 1478711 11 – ODONTÓLOGO - ESF 

 

Nome Inscrição Vaga 

Daniela Terezinha Dias dos Santos 1488216 11 – ODONTÓLOGO - ESF 

  

QUESTÃO 15 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE “A” PARA “C” 

Houve um equívoco na digitação, retifica-se de alternativa “A” para “C”. 

Somente a alternativa “C” está incorreta, como foi solicitado no enunciado da questão as demais se 

encontram corretas. 

https://www.odontologistas.com.br/odontologistas/periodontia/trauma-de-oclusao/ 

 

 

QUESTÃO 16 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE “C” PARA “D” 

Houve um equívoco na digitação, retifica-se de alternativa “C” para “D”. 

Somente a alternativa “D” se encontra incorreta, como foi solicitado no enunciado da questão as 

demais se encontram corretas. 

https://apcdaracatuba.com.br/revista/2017/12/TRABALHO8.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de Julho de 2019. 

 ABSOLUTO RH 

https://www.odontologistas.com.br/odontologistas/periodontia/trauma-de-oclusao/
https://apcdaracatuba.com.br/revista/2017/12/TRABALHO8.pdf

