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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Passabém/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 
divulgado em 21/05/2018, ordenados por ordem de cargo, conforme a seguir: 
 
 

 
INDEFERIDO  
 

De acordo com item 4.4. Do Edital: 
 

4.4 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 3 

dia úteis após a divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos. 

 

 
MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL 

 

 

Questão 14 
 
INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

 
Qual é a fração irredutível que não se altera quando se soma 16 unidades em seu numerador e 

36 unidades no seu denominador? 

a) 4

9

 

b) 9

4

 

c) 4

3

 

d) 3

4

 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. 

Nome Inscrição Cargo 

José Edmilson Ribeiro 938648 04 – Fiscal Sanitário 

Nome Inscrição Cargo 

Amanda Silveria de Oliveira 933168 1.3 Agente comunitário de Saúde 

Daiane Cristina de Oliveira Lacerda 953639 02 – Agente de Combate a endemias 
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2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de 

concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Fração irredutível que não se altera = frações equivalentes 

 
  45

20

36

16

9

4
   

Ora se simplificarmos a fração 
45

20
 por 5 encontraremos a fração irredutível  9

4

 

E isto não ocorre para as outras respostas. 

Portanto resposta correta letra B. 

 
Questão 15 e Questão 20 
 

INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

Conforme o edital:  

9.1. O recurso será:  
a) Individual, não sendo aceitos recursos coletivos;  

b) Digitado ou datilografado, em duas vias (original e cópia), para cada um dos subitens previstos 
no item 9.1 contra o qual o candidato pretenda recorrer;  

c) Elaborado com formulário de recurso deste Edital para cada item recorrido, da qual conste a 
identificação precisa do item, o nome do candidato, o seu número de inscrição, o cargo público 
efetivo para o qual concorre e a sua assinatura;  

d) Redigido com argumentação lógica e consistente, dentro dos prazos estabelecidos no 
Cronograma.  
 
9.2. Os recursos que tenham por objeto as questões, o gabarito e o resultado das provas devem 
conter a indicação clara do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da 
resposta divulgada na publicação oficial, além da indicação da bibliografia pesquisada, referente 
a cada questão recorrida, bem como as razões de seu inconformismo, conforme previsto no 
Cronograma do Concurso Público.  
 

O referido candidato não atendeu às exigências contidas nos itens 9.1.d (não foi redigido com 

argumentação lógica e consistente) e ainda não atendeu o item 9.2 (não há indicação da resposta 

marcada pelo candidato bem como da bibliografia referente a cada questão recorrida e as razões 

do seu inconformismo são referentes a interpretação de frações as quais não são necessárias 

indicações de seus termos). 
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Logo conforme o mesmo edital:  
 
9.5. Será rejeitado liminarmente o recurso que:  
a) não contiver os dados necessários à identificação do candidato ou do item recorrido na capa 
do recurso;  
b) não contiver qualquer identificação do candidato no corpo do recurso,  
c) for postado ou protocolado fora do prazo estipulado no Cronograma do Concurso;  
d) estiver incompleto, obscuro ou confuso;  
e) for encaminhado para endereço diverso do estabelecido;  
f) não atender às demais especificações deste Edital.  
 

O recurso foi rejeitado pelo item 9.5.d e 9.5.f 

 
LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL 

 

Questão 02, Questão 04, Questão 07 e Questão 08 

INDEFERIDO 

 

As questões referidas foram elaboradas de acordo com o programa acima para Ensino 

Fundamental. A prova foi elaborada com vários níveis de dificuldade. Observe a sugestão 

bibliográfica sugerida:  Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla 

e outras. A gramática é a melhor fonte para estudo, visto que possui a matéria completa em 

apenas um volume. Consultando outros livros precisaria dos 9 volumes já que o ensino 

fundamental é do 1º ano ao 9º ano.    

 
A questão 2 é uma questão o qual o candidato deve procurar informações explícitas no texto. A assertiva 

deve ser da autora, já que havia citações durante todo texto. Não há dupla interpretação em hipótese 

nenhuma.   

 

Na questão 4, a matéria está no programa nº 7, morfologia, flexões de classes de palavras, isto quer 

dizer todas as 10 classes, observe que ainda ressaltou inclusive adjetivos, classificações e flexões. 

Adjetivo pátrio está dentro da matéria Adjetivo. 

 

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo: Companhia 
Editora Nacional. Sumário pág. 8 / 2. Adjetivos  Pátrios ..........159. 

A questão está bem elaborada, dentro do programa e correta. 

Questão 7, a matéria está no programa nº 6, período simples e composto por coordenação e 

subordinação. A matéria da questão 7 está de acordo com o programa proposto. 

 

A questão está bem elaborada, dentro do programa e correta. 

A questão 8, a matéria está no programa nº7, Substantivos, morfologia, reconhecimento, classificação, 

flexões, formas e usos das dez classes de palavras. A matéria da questão 8 está dentro do programa.   

 

Nome Inscrição Cargo 

Daiane Cristina de Oliveira Lacerda 953639 02 – Agente de Combate a endemias 
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A questão está bem elaborada, dentro do programa e correta. 

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo: Companhia 
Editora Nacional. Sumário pág. 7 / 2. Substantivo Coletivos ..........131 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - MÉDIO 

 

Questão 2 

DEFERIDO – Questão anulada 

Há duas respostas corretas, letra C e letra D. 

Observe que em um texto quando há um pensamento de outra pessoa que não seja o autor do texto é 

obrigatório que este esteja entre aspas. Citação é nome dado a este recurso. Havia outros especialistas 

com citações no texto. Quando Flávia Cortês diz que a leitura faz o indivíduo crescer, isto consiste em 

uma opinião. Outra pessoa podia dizer o contrário e ainda seria uma opinião. A questão C também é uma 

opinião de Flávia Cortês de acordo com o texto.   

Letra A citação Brenman, 9º parágrafo. Letra B, citação Brenman, 10º parágrafo. Letra C, citação 

Cortês, 4º parágrafo. 

Letra D, citação Cortês, 8º parágrafo. 

De acordo com o texto, por inferência, marque a alternativa que é uma opinião de Flávia Côrtes: 

 

 

(A) “Cada leitor tem seu processo único de migração, alguns mais lentos e outros mais rápidos. A literatura 

juvenil seria uma dessas pontes para a literatura adulta.” 

(B) “Não podemos achar que eles aceitam ou precisam de uma literatura fácil, mastigada, simplificada, 

pelo contrário, devemos proporcionar uma experiência em que os leitores se desloquem do seu lugar 

habitual. É preciso ter muito respeito à inteligência infantil.” 

(C) “A poesia toca fundo na alma. É uma das maiores representações de arte na literatura infantil. A 

poesia é mais completa, envolve a história e a sonoridade. Acho que o ser humano já nasce com ela.” 

(D) “A leitura em geral faz o indivíduo crescer, experimentar mundos novos, sensações, 

sentimentos.” 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR 

 

 

Nome Inscrição Cargo 

Sabrina da Silva Oliveira 955244 04 – Fiscal Sanitário 

Nome Inscrição Cargo 

Yasmim Maria Meira 956998 3.1 – Enfermeiro I 20H 

Marcos Oliveira da Silva 956796 3.1 – Enfermeiro I 20H 

Aihancreson Kirchoff Vaz Oliveira 952535 05 – Médico Generalista I 
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Questão 1 

INDEFERIDO 

Dizer que autora informa não quer dizer que ela é a fonte da informação isto não anula a questão. Ela 

informa dados estatísticos o tempo todo de várias fontes. A palavra foi corretamente utilizada. 

Observe as afirmativas abaixo.  

I- A autora informa que pouco mais da metade de adultos mineiros que deveria ter concluído o processo 

regular de escolarização cumpriu somente a etapa mais básica do ensino – aquela voltada a crianças e 

adolescentes de 6 a 14 anos. O estado convive ainda com outra mazela: 1,06 milhão de analfabetos. 

Segundo especialista, o levantamento mostra sinal de alerta e uma educação pela metade. 

II- A autora informa dados em que a distorção na taxa de analfabetismo mineira é impressionante quando 

se considera gênero e raça. As mulheres têm uma taxa de analfabetismo maior que a dos homens. E 

verifica-se que essa taxa para as pessoas pretas ou pardas é quase duas vezes maior que entre as 

brancas- 7,7%, frente a 4,2%.   

III- A autora demonstra com números do IBGE uma revelação crítica em relação a pouca escolaridade 

formal nacional. Os dados demonstram que mais da metade da população com 25 anos de idade ou mais 

estudou apenas até o ensino fundamental no âmbito nacional e também mineiro. 

 

De acordo com o texto, por inferência marque a alternativa correta: 

 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

(C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  

Informar- verbo transitivo direto, bitransitivo e pronominal Notificar; fazer com que se torne conhecido; 
tomar conhecimento sobre: o professor informou a data da prova; para o próximo exame, informe-se mais. 

Jurídico - Dispor os elementos necessários para iniciar um processo: o advogado informou a ação 
judicial.  
Ensinar - oferecer instrução a (alguém); ministrar aulas: ele informou os alunos. Verbo transitivo direto e 
intransitivo  
Noticiar - oferecer informações: o papel do presidente é informar o povo; informou imparcialmente. Verbo 
bitransitivo  
Prevenir - impedir que algo aconteça antecipadamente: informaram o vizinho do perigo de enchentes. 
Etimologia (origem da palavra informar). Do latim informare. 
https://www.dicio.com.br/informar/ 

 

Questão 6 

DEFERIDO – Questão anulada 

Nas gramáticas de prestígio consultadas, onde o conceito de substantivo coletivo é claro, também há o 

sentido figurado além do o sentido literal. Não há resposta possível. 

Marque a alternativa que o substantivo indicativo do coletivo NÃO coincide com a explicação nos 
parênteses: 
 
(A) Caterva: (de animais, desordeiros, vadios). 

(B) Consistório: (de cardeais presididos pelo Papa). 

(C) Corrilho: (de feiticeiros, interesseiros). 

https://www.dicio.com.br/informar/
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(D) Récua: (de gente ordinária em geral). 

Récua- de cavalgaduras 

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo: Companhia 

Editora Nacional- Pág 133. 

Récua- de animais de carga ou para corte; de animais guardados por pastores (carneiros ovelhas, cabras, 

etc); aplica-se pejorativamente a pessoas vis, de desonestos, de hipócritas.  

Nossa Gramática: Teoria e Prática- Luiz Antônio Saconni- São Paulo: Atual. Pág. 111. 

Significado de Récua 

Substantivo feminino 
Tropa de bestas de carga que vão presas umas nas outras; récova. Manada de cavalgaduras.Carga 
transportada pelas bestas. 
[Figurado] Grupo de indivíduos desprezíveis; caterva, súcia. 
https://www.dicio.com.br/recua-2/ 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS- FUNDAMENTAL 

 

Questão 28 

DEFERIDA- Questão anulada 

A presente questão foi extraída do Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde – Ministério da Saúde, 

constante no site: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf - pág. 164.  

Segundo consta no referido manual, são atividades básicas de vida diária (AVD) aquelas relacionadas ao 

autocuidado e que são fundamentais à sobrevivência de qualquer pessoa. Se o idoso não pode fazê-las, 

Nome Inscrição Cargo 

Jorge Luiz Morais de Souza 933683 
01 – Agente Comunitário de Saúde – 

Microarea I 

Flávia de Paula Almeida Madureira 934478 
01 – Agente Comunitário de Saúde – 

Microarea I 

Roselaine de Almeida Leite Aourenço 956430 
1.2 Agente Comunitário de Saúde – 

Microarea II 

Fernanda Ferreira Araujo de Sá 956421 
1.2 Agente Comunitário de Saúde – 

Microarea II 

João Marcio dos Reis 947925 
1.2 Agente Comunitário de Saúde – 

Microarea II 

Frankeny Wihiver Moreira da Silva 941801 
1.3 – Agente comunitário de Saúde – 

Microarea III 

Maria Arlete Ferreira Valadares 933126 
1.3 – Agente comunitário de Saúde – 

Microarea III 

Amanda Silveria de Oliveira 933168 
1.3 – Agente comunitário de Saúde – 

Microarea III 

Erineia Soares Pereira 954482 
1.3 – Agente comunitário de Saúde – 

Microarea III 

Janilson Luciano Ferreira 949093 
1.3 – Agente comunitário de Saúde – 

Microarea III 

Cleidimar Azevedo de Amorim Araujo 951914 
1.3 – Agente comunitário de Saúde – 

Microarea III 

Edilene Alessandra de Oliveira 955654 
1.5 Agente Comunitário de Saúde – 

Microarea V 

https://www.dicio.com.br/recua-2/
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf%20-%20p%C3%A1g.%20164
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vai precisar de alguém para isso. São elas: alimentar-se; vestir-se; tomar banho; fazer higiene pessoal; ir 

ao banheiro, dentre outras. Utilizar o telefone é considerado uma atividade instrumental de vida diária 

(AIVD) relacionando-se à participação no meio social e indicando a capacidade de levar uma vida 

independente na comunidade. No momento da digitação da questão houve a supressão da palavra 

EXCETO e, tendo em vista que as alternativas a, c e d da questão em tela são consideradas atividades 

básicas de vida diária, decide-se pela anulação da questão.  

 

 

Questão 21 

INDEFERIDO 

A presente questão foi retirada da apostila: 

“CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AGENTES DE COMBATE 

AS ENDEMIAS”, elaborada pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, pág.3 (Site: 

http://www.saude.am.gov.br/docs/concursos/FVS_Curso_Introdutorio-FVS.final.pdf). Segundo consta 

no material utilizado para formulação da questão, bem como em outros manuais que tratam do assunto, 

existem quatro tipos de controle dos vetores da dengue, sendo eles: a) controle mecânico, que 

caracteriza-se por envolver ações de saneamento básico com resultados permanentes; b) controle 

biológico que consiste na repressão de pragas utilizando inimigos naturais específicos, como 

predadores, parasitas ou patógenos; c) controle legal que consiste no uso de instrumentos jurídicos (leis 

e portarias; d) controle químico que consiste no uso de produtos químicos para eliminar ou controlar as 

pragas, sendo esta a última alternativa de controle.  

A questão apresenta somente uma resposta correta, sendo ela a letra “a”. Recurso indeferido. 

Questão 23 

INDEFERIDO 

A presente questão foi retirada da apostila “Manual de diretrizes e procedimentos no controle do Aedes 

aegypti”, elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto/SP 

(site: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2476942/mod_resource/content/1/Manual%20de%20Diretr

izes%20para%20Controle%20do%20Aedes.pdf – pág. 61).  No referido material consta que os 

defensivos químicos de tarja azul pertencem a classe 111, o que foi seguido no momento da digitação da 

questão. A banca decidiu que trata-se de um erro de digitação que não acarreta prejuízos ao candidato. 

Recurso indeferido. 

Questão 26 

DEFERIDA – Questão anulada 

Tendo em vista que o conteúdo da questão não consta no Edital do Concurso, decide-se pela anulação 
da questão. 
 

 

 

Nome Inscrição Cargo 

Ronaldo Oliveira dos Santos 953345 02 – Agente de Combate a Endemias 

Daiane Cristina de Oliveira Lacerda 953639 02 – Agente de Combate a endemias 

Tâmara Karoline dos Santos 953433 02 – Agente de Combate a endemias 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2476942/mod_resource/content/1/Manual%20de%20Diretrizes%20para%20Controle%20do%20Aedes.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2476942/mod_resource/content/1/Manual%20de%20Diretrizes%20para%20Controle%20do%20Aedes.pdf
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS- SUPERIOR 

 

 

Questão 11 

DEFERIDA – Questão anulada 

Faltaram mais informações no enunciado que pudessem levar à conclusão da resposta mais 

adequada. 

O Protocolo de Intervenção para SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na 

sua segunda edição, ano de 2016, emitido pelo Ministério da Saúde, coloca que na Avaliação 

Primária do Paciente com Suspeita de Trauma ou em Situação Ignorada, deve-se oferecer 

oxigênio por máscara facial no fluxo de 10 a 12 litros por minuto caso a oximetria esteja abaixo 

de 94%. 

Considerar a necessidade de ventilação assistida através de bolsa-válvula-máscara com 

reservatório, caso a frequência respiratória seja inferior a 8 incursões por minuto ou paciente não 

mantenha ventilação ou oxigenação adequadas. Avaliar as indicações de via aérea definitiva. 

Questão 16 

INDEFERIDO 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão, a argumentação do candidato 

está totalmente equivocada, o artigo 82, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

trata das “proibições”. 

Na alternativa “B” consta o termo “NÂO”, que torna a afirmação incorreta e portanto, resposta 

para a questão. 

Segundo o artigo 82, § 2º, “O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida 

e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à 

prestação da assistência”. 

Questão 23 

INDEFERIDO 

O Anexo II, do Edital de Abertura de Processo Seletivo, apresenta a expressão “Sugestões 

Bibliográficas”, isso indica que outras obras também poderão ser utilizadas pela banca na 

elaboração das questões e pelos candidatos em seus estudos. 

Questão 24 

INDEFERIDO 

A questão versa sobre “Diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de enfermagem”, 

tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 

 

Nome Inscrição Cargo 

Yasmim Maria Meira 956998 3.1 – Enfermeiro I 20H 

Marcos Oliveira da Silva 956796 3.1 – Enfermeiro I 20H 
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Questão 27 

INDEFERIDO 

A questão versa sobre “Diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de enfermagem” e 

“Organização e assistência de enfermagem à mulher, a criança, adolescente, ao adulto e ao 

idoso na perspectiva da integralidade da assistência e abordagem de fenômenos/eventos 

individuais e coletivos nos ciclos vitais”, temas presentes no Conteúdo Programático, do Edital 

de Abertura do Processo Seletivo. 

 

 

Questão 16 

DEFERIDA – Questão anulada 

Argumentação da candidata tem relevância e deve ser levada em conta, a questão 

apresentou enunciado incompleto, e não foi dito sobre que tipo de lesão a mesma se refere. 

 

Questão 23 

INDEFERIDO 

A publicação DENGUE: diagnóstico e manejo clínico, emitida em 2016 pelo Ministério da Saúde, 

na página 23, inclui como sinais de choque: Taquicardia, Extremidades distais frias, Pulso fraco 

e filiforme, Enchimento capilar lento (>2 segundos), Pressão arterial convergente (<20mmHg), 

Taquipneia, Oligúria (<1,5ml/Kg/h), Hipotensão arterial (fase tardia do choque), Cianose (fase 

tardia do choque) 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança 

[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 58 p. 

Questão 28 

DEFERIDA – Questão anulada 

Tanto pela bula do medicamento, quanto pela respeitada publicação UpToDate, o uso da 

quetiapina pode levar à hiperglicemia. 

 

Belo Horizonte, 08 de Junho de 2018 

SEAP Consultoria e Concursos Públicos LTDA 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

Nome Inscrição Cargo 

Luciene de Sa Madureira 952182 06- Odontólogo II 

Nome Inscrição Cargo 

Aihancreson Kirchoff Vaz Oliveira 952535 05 – Médico Generalista I 

seapconcursos.listaeditais.com.br

