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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo de Buritis/MG, a empresa organizadora torna 

público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, divulgado em 

07/05/2018, ordenados por ordem de cargo, conforme a seguir: 

 

 

  

 
Questão 4 
 
INDEFERIDO 

A questão 4 está correta, a única questão trocada é a letra C. 

QUESTÃO  
Marque a alternativa que as definições dos parônimos estão trocadas: 

 

(A) Precedente (Que acontece de modo prévio, anterior.); procedente (Que possui base, 
fundamento, que se justifica.) 

(B) Emigrar (Deixar um país para residir em outro); imigrar (Permanecer por tempo 
indeterminado num lugar específico dentro de seu próprio país). 

(C) Ratificar (Deixar exato, correto, corrigir); retificar (Confirmar um ato ou 
compromisso, validar.)  

(D) Eminente (Excelente, que se sobressai pela excelência ou pela superioridade); iminente 
(Imediato, que está prestes a ocorrer, que se pode realizar a qualquer momento).  

 

Nome Inscrição Cargo 

Tatiane Pereira De Souza 947127 03- ACS ESF III - TABOQUINHA 

Kadidia Barbosa De Castro 941996 03- ACS ESF III - TABOQUINHA 

Nome Inscrição Cargo 

Elen Aparecida Soares Da Rocha 947161 04- ACS ESF IV - CENTRO 

Regiane Silva Da Mota 952594 04- ACS ESF IV - CENTRO 

Nome Inscrição Cargo 

Eva Pereira Gomes Martins 939675 05- ACS ESF VI - CANAÃ / JARDIM 

Gabriela Moreira Pimentel 940651 05- ACS ESF VI - CANAÃ / JARDIM 

Anne Caroliny Rodrigues Duraes 951101 05- ACS ESF VI - CANAÃ / JARDIM 

Thiago Aloisio Rodrigues Duraes 952762 05- ACS ESF VI - CANAÃ / JARDIM 

Nome Inscrição Cargo 

Maria Luciene Dos Reis 948933 
10- ACS ESF V - DISTRITO DE SÃO 

PEDRO DO PASSA TRÊS E REGIÃO 

Cristina Lorrane Franco De Castro Lisboa 946596 
10- ACS ESF V - DISTRITO DE SÃO 

PEDRO DO PASSA TRÊS E REGIÃO 

Nome Inscrição Cargo 

Leonardo Augusto Lopes 952279 
36- TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ESF I - BAIRRO ISRAEL PINHEIRO 
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Significado de Ratificar 
verbo transitivo direto e bitransitivo 
Confirmar um ato ou compromisso; validar: a testemunha será ouvida para ratificar as 
acusações; o juiz ratificou sua decisão à Corte. 
verbo transitivo direto[Jurídico] Certificar a validade de um compromisso assumido 
legalmente: ratificou o contrato de aluguel. 
Dizer novamente, de forma verdadeira, o que foi dito anteriormente: o prefeito ratificou que 
não assumirá o cargo.[Jurídico]  
Confirmar uma convenção internacional: ratificar um tratado. 
Estar de acordo com a verdade; registrar uma patente ou patentear algo: os dados ratificaram 
a teoria. 
Não confundir com: retificar. 
https://www.dicio.com.br/ratificar/ 

Significado de Retificar 
verbo transitivo direto Tornar reto; alinhar: retificar o traçado de uma estrada. 
Deixar exato, correto; corrigir: retificar um cálculo. 
Realizar a retificação, o conserto de; consertar: retificar um carro usado. 
Dispor de maneira harmônica; arrumar: retificava a estante. 
Mudar a corrente de alternada para contínua.[Geometria]  
Definir a extensão do arco de uma curva.[Química]  
Purificar por meio de destilação: retificar o álcool.verbo pronominal 
Comportar-se de modo certo, correto: ele me ofendeu, mas se retificou 
https://www.dicio.com.br/retificar/ 

Significado de Precedente 
Adjetivo Que acontece de modo prévio; anterior: situação precedente a outra. 
substantivo masculino Ação, circunstância ou deliberação utilizada como parâmetro para 
futuras decisões: o juiz abriu um precedente na Constituição. 
https://www.dicio.com.br/precedente/ 

Significado de Procedente 
Adjetivo Que possui base, fundamento; que se justifica, procede; em que há motivo ou razão: 
sentença procedente; pedido procedente. Não confundir com: precedente. 
https://www.dicio.com.br/procedente/ 

Significado de Emigrar 
verbo transitivo indireto e intransitivo Deixar um país para residir em outro (não, 
necessariamente, de maneira definitiva): emigrou para estudar na Inglaterra. Transferir de 
habitat; mudar de região durante certos períodos de tempo; diz-se de alguns animais. 
https://www.dicio.com.br/emigrar/ 

Significado de Imigrar 
verbo intransitivo Instalar-se num país estrangeiro, normalmente, de modo definitivo.[Por 
Extensão] Permanecer por tempo indeterminado num lugar específico dentro de seu próprio 
país, mas que não se refere ao seu local de origem: alguns nordestinos são obrigados a 
imigrar. 
https://www.dicio.com.br/imigrar/ 

Significado de Eminente 
Adjetivo Excelente; que se sobressai pela excelência ou pela superioridade: a organização 
deu razão ao eminente historiador. Elevado; localizado no lugar mais alto: vivia na região mais 
eminente do país. Não confundir com: iminente. 
https://www.dicio.com.br/eminente/ 

Significado de Iminente 

https://www.dicio.com.br/retificar/
https://www.dicio.com.br/ratificar/
https://www.dicio.com.br/retificar/
https://www.dicio.com.br/precedente/
https://www.dicio.com.br/precedente/
https://www.dicio.com.br/procedente/
https://www.dicio.com.br/emigrar/
https://www.dicio.com.br/imigrar/
https://www.dicio.com.br/iminente/
https://www.dicio.com.br/eminente/
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Adjetivo Imediato; que pode acontecer num momento muito próximo; que está prestes a 
ocorrer; que se pode realizar a qualquer momento: tragédia iminente. Não confundir 
com: eminente. 
https://www.dicio.com.br/iminente/ 

 
Questão 6 
 
INDEFERIDA 
 
Ao analisar a questão, é necessário analisar a alternativa toda. De acordo com o site 
https://www.dicio.com.br  e outros, a única alternativa possível é a letra C onde a palavra 
EGRÉGIO está incorretamente grafada.  
 
Marque a alternativa que apenas uma palavra está INCORRETAMENTE grafada de acordo 
com a norma culta: 
 

(A) Pedágio- impigem- jirau. 

(B) Fuligem- vertigem- alforje. 

(C) Egréjio- despejo- arranjem. 

(D) Litíjio- necrolójio- enferrugem. 

Observe o enunciado: “Marque a alternativa que apenas uma palavra está 
INCORRETAMENTE grafada de acordo com a norma culta”: 
 

Há dúvidas sobre a palavra Impigem. Há as duas formas em alguns dicionários, sendo 

ambas corretas, este fenômeno é chamado de forma variante.  

Impingem ou impigem s.f  Doença dermatológica, vesiculosa e prurginosa.  

Referência bibliográfica : Larousse- Dicionário da Língua  Portuguesa- Editora Ática-são 

Paulo-Pág. 530 

Impigem s.f ( Med) Nome popular com que se designam várias dermatoses. 

Referência bibliográfica: Dicionário escolar da Academia Brasileira de Letras – Língua 

Portuguesa- Evanildo C Bechara-Companhia Editora Nacional-são Paulo- pág. 687 

Alternativa A 
 
Significado de Pedágio : substantivo masculino Taxa que se paga para transitar em uma 
estrada, ponte etc. 
Significado de Impigem: substantivo feminino Nome popular de várias dermatoses. 
Significado de Jirau:  substantivo masculino Estrado de varas sobre forquilhas cravadas no 
chão e que serve para guardar utensílios. 
 
Alternativa B 
 
Significado de Fuligem: substantivo feminino Matéria negra, pulverulenta e espessa, que a 
fumaça deposita nas chaminés e na superfície dos corpos expostos ao contato dela. 
Significado de Vertigem: substantivo feminino Tonteira; sensação de oscilação, de 
instabilidade corporal. 
Significado de Alforje: substantivo masculino Saco fechado em ambas as extremidades e com 
uma abertura no centro, de modo a formar duas bolsas 
 
Alternativa C 

https://www.dicio.com.br/eminente/
https://www.dicio.com.br/iminente/
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Significado de Egrégio: Adjetivo De extrema importância; insigne; diz-se dos tribunais e/ou 
pessoas que exercem o Direito). 
Significado de Despejo: substantivo masculino Saída obrigatória do local de residência; 
Significado de Arranjem: Arranjem vem do verbo arranjar. O mesmo que: arrumem, coloquem, 
consertem, disponham, emendem, organizem, preparem, refaçam, remendem, reparem, 
restaurem. 
 
Alternativa D 
 
Significado de Litígio: substantivo masculino [jurídico] Conflito de interesses judiciais 
estabelecido por meio da contestação da demanda (solicitação). 
Significado de Necrológio: substantivo masculino Elogio, falado ou escrito, de pessoa falecida. 
Significado de Enferrujem: Enferrujem vem do verbo enferrujar. 
Significado de enferrujar: Criar ferrugem, encher-se de ferrugem. 

 
Questão 13 
 
INDEFERIDO 

São funções do Agente de Combate a Endemias e não do Agente Comunitário de Saúde 

exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças relacionadas com fatores 

ambientais de risco biológicos e não biológicos, sendo que tais funções encontram-se 

elencadas no artigo 4º da Lei 11350 de 05 de outubro de 2006. 

 
Questão 14 
 
INDEFERIDO 
 
Segundo o Manual do Agente Comunitário de Saúde, “bebês  que nascem com menos de 2,5 

kg têm maiores riscos de apresentar problemas. Podem ser prematuros, que nasceram antes 

da hora, podem ser crianças que por diversas razões, como desnutrição da mãe, infecções 

da mãe durante a gravidez, mãe fumante durante a gravidez ou por outras razões, nasceram 

no tempo certo, mas com baixo peso. 

(http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf - pag. 31) 

Referência Bibliográfica: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf - 

pag. 29) 

Desta forma, um bebê que nasce com 2.800 quilos não encontra-se em situação de risco, 

avaliando-se tão somente seu peso. 

Questão 16 
 
INDEFERIDO 

Segundo consta no portal do Ministério da Saúde houve uma alteração no calendário vacinal, 

sendo que a vacina meningocócica C conjugada encontra-se disponibilizada para 

adolescentes de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Para este grupo, será aplicado 

um reforço ou a dose única, conforme situação vacinal encontrada. Essa mudança 

proporcionará proteção direta impedindo o risco de doença para os grupos etários, 

alcançando, ainda, o efeito protetor da imunidade, que estende a proteção de pessoas não 

vacinadas.  

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf%20-%20pag.%2031
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
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Desta forma, a alternativa b é correta, tendo em vista a inovação do calendário vacinal.   

Referência Bibliográfica: (http://portalms.saude.gov.br/artigos/42870-comeca-a-vacinacao-

contra-hpv-e-meningite-para-jovens-e-adolescentes) e no site da Fio Cruz 

(http://www.bio.fiocruz.br/index.php/noticias/1620-ministerio-da-saude-divulga-mudancas-no-

calendario-de-vacinacao-2018) 

 
Questão 17 
 
DEFERIDO 
 

A alternativa b está incorreta. Entretanto, como houve um erro de digitação na alternativa “a” 

(a dengue é transmitida e não causada pelo mosquito Aedes aegypt), decide-se pela anulação 

da questão.  

 
Questão 19 
 
INDEFERIDO 
 

O candidato (a) afirma que, além da afirmativa “b”, a afirmativa “a” também está correta. 

Segundo o site http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/tuberculose, “a transmissão da 

tuberculose é plena enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos” e “a tuberculose tem cura 

e o tratamento, que dura no mínimo seis meses...”.  

Desta forma, conclui-se que o doente não deixa de ser transmissor da doença quando inicia o 
tratamento, razão pela qual decide-se pelo indeferimento do recurso. 
 
Questão 20 
 
INDEFERIDO 

A questão em comento foi retirada da apostila “Curso Introdutório para Agentes Comunitários 

de Saúde” disponível no site https://documents.tips/download/link/apostila-do-curso-

introdutorio-de-acs - páginas 83 a 85. 

Com base em tal material, conclui-se que a resposta correta é a letra “a”. 

 

 

      

 
 

Nome Inscrição Cargo 

Nagela Melo Soares 936611 31- ENFERMEIRO ESF IV - CENTRO 

Nome Inscrição Cargo 

Claúdia Ribeiro Estrela 938472 32- ENFERMEIRO ESF V - RURAL 

Nome Inscrição Cargo 

Priscilla De Melo Soares 936624 33- ENFERMEIRO ESF VI - CANAÃ 

http://portalms.saude.gov.br/artigos/42870-comeca-a-vacinacao-contra-hpv-e-meningite-para-jovens-e-adolescentes
http://portalms.saude.gov.br/artigos/42870-comeca-a-vacinacao-contra-hpv-e-meningite-para-jovens-e-adolescentes
http://www.bio.fiocruz.br/index.php/noticias/1620-ministerio-da-saude-divulga-mudancas-no-calendario-de-vacinacao-2018
http://www.bio.fiocruz.br/index.php/noticias/1620-ministerio-da-saude-divulga-mudancas-no-calendario-de-vacinacao-2018
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/tuberculose
https://documents.tips/download/link/apostila-do-curso-introdutorio-de-acs
https://documents.tips/download/link/apostila-do-curso-introdutorio-de-acs
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Questão 3 
 
INDEFERIDO 
 
A interpretação de texto por inferência, significa que é necessário uma interpretação além do 

explícito. 

A prostituição pode ser considerada no final um trabalho forçado e mesmo escravidão devido 

à forma de aliciamento como diz o texto tráfico de pessoas. A pessoa pode ser forçada a se 

prostituir e configurar um trabalho forçado e escravidão. 

 
Questão 3 

I- Os aliciadores possuem gênero específico, são homens ou mulheres que muitas vezes 

são próximos às vítimas ou até familiares.  

II- Os aliciadores oferecem chances de carreiras de modelo ou dançarina além de trabalhos 

laborais e outros, mas que ao final consistem em trabalhos forçados e escravidão.  

III- Os aliciadores utilizam ameaças, uso de força, coerção, fraude, engano e outros em troca 

do controle da vida da pessoa vítima do tráfico de pessoas. 

Marque a alternativa correta, observando as afirmativas acima: 

 

(A) De acordo com o texto 2, por inferência, apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

(B) De acordo com o texto 2, por inferência, apenas as afirmativas II e III  são 

verdadeiras.  

(C) De acordo com o texto 2, por inferência, apenas a afirmativa III é verdadeira.  

(D) De acordo com o texto 2, por inferência, apenas a afirmativa I é verdadeira.  

 

Inferência textual - Inferência textual está relacionada à compreensão da leitura. Significa 
interpretar os elementos que estão explícitos e implícitos no texto, analisando 
em conjunto tudo que foi escrito e compreendendo a ideia central do texto. A inferência textual 
pode requerer algum conhecimento prévio sobre o tema da leitura. 
Referência Bibliográfica: https://www.significados.com.br/inferencia/ 

Questão 6 
 
DEFERIDA 

A questão deve ser anulada. Houve erro material. O correto seria ‘’A alternativa que NÃO o 

explica corretamente’’. A questão terá então mais de uma opção correta devendo ser anulada. 

- De acordo com o radical em destaque da palavra, marque a alternativa que o explica 
corretamente: 
 

(A) Nosocômio: nósos (doença, moléstia). 

(B) Enterite: énteron (intestino). 

Nome Inscrição Cargo 

Jaqueline Edvania Mariano Pereira 936652 
34- ENFERMEIRO ESF VII - 

VEREDAS 

Nome Inscrição Cargo 

Valquiria Pereira Dos Santos 949868 35- ENFERMEIRO ESF VIII - RURAL 
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(C) Artrose: árthron (articulação). 

(D) Ortodoxo : dóxa (religião). 

Doxa: opinião, doutrina. 

Referência Bibliográfica: Novíssima Gramatica da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal 

Cegalla pág. 119.  

 
Questão 12 
 
INDEFERIDO, mantendo o gabarito oficial inalterado. 
 
Trata-se de típica questão de múltipla escolha, ou seja, sem a ilação de subjetivismo. O (A) 
próprio(a) candidato(a) em sua fundamentação citou a literalidade do ato normativo. Não há 
que se interpretar em uma questão objetiva a palavra “outros”, que sequer está no caput do 
artigo inserido na questão, e sim num parágrafo, tendo em vista que todas as opções da 
questão trazem os ambientes em que o processo de enfermagem deve ser realizado, exceto 
uma opção, qual seja: praças públicas, o que é nítido no art. 1º, caput, da Resolução COFEN 
358/2009. Outros sim, o(a) candidato(a) é taxativo em abordar em seu recurso: “aí não cita 
praças públicas...”, corroborando ainda mais para o indeferimento do recurso. 
 

 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2018. 
 

 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

seapconcursos.listaeditais.com.br

