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JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público de Braúnas/MG, a empresa organizadora torna público 
o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, divulgado em 13/08/2018, 
ordenados por ordem de cargo, conforme a seguir: 

 

PORTUGUÊS –SUPERIOR 

 

Nome Inscrição Cargo 

Adriana Almeida Moreira 1038114 06 – Médico PSF 

Iris Rodrigues 1040663 06 – Médico PSF 

 

Questão 06 - INDEFERIDO 
 
Proibir é TDI (= alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa): Proibiu [os funcionários] [de fumar] 
no local de trabalho. Portanto, proibiram-no é a forma correta. 
As alternativas A e C também estão corretas. Somente a alternativa D encontra-se com a regência 
incorreta de acordo com a norma culta padrão. 
 
Não pisa a grama – Essa é a construção correta. O verbo pisar é transitivo direto, ou seja, o 
complemento não aceita preposição. A ideia de pisar em, embora popular, é errada. 
 
O que torna o recurso indeferido. Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 

Questão 08 - INDEFERIDO 
 
A alternativa “A” é a única opção onde o indicador de crase é facultativo. 
A "Crase" é facultativa diante dos nomes próprios de pessoas, antes de possessivos e depois da 
preposição até que antecede substantivos femininos, desde que o termo antecedente reja preposição a. 
 
Na alternativa “b” de acordo com a norma culta é obrigatório o uso do indicador de crase, assim como 

na alternativa “d”. Já na alternativa “c” NÃO devemos utilizar o indicador de crase. O que torna a questão 

correta e o pedido de recurso indeferido. Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 

Questão 10 - INDEFERIDO 
 

No caso de locuções relativas a horários, somente no caso de horas definidas e especificadas ocorrerá 

a crase: 

 

À meia-noite. 

À uma hora. 

 
O que ocorre na alternativa “A”. 

 

Como temos somente uma alternativa onde não deveria haver acento indicativo de crase, alternativa 

(C), o recurso foi indeferido. Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Nome Inscrição Cargo 

Adriana Almeida Moreira 1038114 06 – Médico PSF 

Eduardo Dimas Vidigal 1015058 06 – Médico PSF 

Helton Pinto de Mattos 1017592 06 – Médico PSF 

Iris Rodrigues 1040663 06 – Médico PSF 

Jorge Aparecido Moncao dos Santos 1046001 06 – Médico PSF 

Luiz Fernando Magalhães 1015292 06 – Médico PSF 

Maicon Pimentel Lemos 1053594 06 – Médico PSF 

Wallace Araújo Fernandes 1017210 06 – Médico PSF 

 
Questão 14 – INDEFERIDO 
 
De acordo com a Portaria nº 384, de 04 de Abril de 2003, fica definido: 

54.1 Responsabilidades 

a) Elaboração do Plano Municipal de Saúde, a ser submetido à aprovação do Conselho Municipal de 

Saúde, que deve contemplar a Agenda de Saúde Municipal, harmonizada com as agendas nacional e 

estadual, bem como o Quadro de Metas, mediante o qual será efetuado o acompanhamento dos 

Relatórios de Gestão. 

b) Integração e articulação do município na rede estadual e respectivas responsabilidades na PPI do 

estado, incluindo detalhamento da programação de ações e serviços que compõem o sistema municipal. 

c) Gerência de unidades ambulatoriais próprias. – Corresponde a Letra A 

d) Gerência de unidades ambulatoriais transferidas pelo estado ou pela União. – Corresponde a 

letra B 

e) Organização da rede de atenção básica, incluída a gestão de prestadores privados, quando 

excepcionalmente houver prestadores privados nesse nível de atenção. 

f) Cumprimento das responsabilidades definidas no Subitem 7.1 - Item 7 - Capítulo I desta Norma. 

g) Disponibilização, em qualidade e quantidade suficiente para a sua população, de serviços capazes de 

oferecer atendimento conforme descrito no Subitem 7.3 - Item 7 - Capítulo I desta Norma. 

h) Desenvolvimento do cadastramento nacional dos usuários do SUS, segundo a estratégia de 

implantação do Cartão Nacional de Saúde, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da 

oferta dos serviços. 

i) Prestação dos serviços relacionados aos procedimentos cobertos pelo PAB Ampliado e 

acompanhamento, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais serviços prestados 

aos seus munícipes, conforme a PPI, mediado pela SES. 

j) Desenvolvimento das atividades de: realização do cadastro, contratação, controle, avaliação, auditoria 

e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB-A, localizados em seu território e vinculados 

ao SUS. 
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k) Operação do SIA/SUS e o SIAB, quando aplicável, conforme normas do Ministério da Saúde, e 

alimentação junto à Secretaria Estadual de Saúde, dos bancos de dados nacionais. 

l) Autorização, desde que não haja definição contrária por parte da CIB, das internações hospitalares e 

dos procedimentos ambulatoriais especializados, realizados no município, que continuam sendo pagos 

por produção de serviços. 

m) Manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão, segundo normas do 

MS. 

n) Realização de avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de 

saúde dos seus munícipes e sobre o seu meio ambiente, incluindo o cumprimento do pacto de 

indicadores da atenção básica. Corresponde a letra D 

o) Execução das ações básicas de vigilância sanitária, de acordo com a legislação em vigor e a 

normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

p) Execução das ações básicas de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências mórbidas, 

decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e outras, de acordo com normatização 

vigente. 

q) Elaboração do relatório anual de gestão e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. 

r) Firmar o Pacto de Indicadores da Atenção Básica com o estado. 

 
Somente a letra “C” não corresponde a nenhuma responsabilidade da gestão plena da atenção básica o 
que torna o recurso indeferido. 
 
 
Questão 18 - INDEFERIDO 
 
De acordo com a Portaria nº 384, de 04 de Abril de 2003, fica definido: 

 

54.1 Responsabilidades 

a) Elaboração do Plano Municipal de Saúde, a ser submetido à aprovação do Conselho Municipal 

de Saúde, que deve contemplar a Agenda de Saúde Municipal, harmonizada com as agendas nacional e 

estadual, bem como o Quadro de Metas, mediante o qual será efetuado o acompanhamento dos 

Relatórios de Gestão. 

b) Integração e articulação do município na rede estadual e respectivas responsabilidades na PPI 

do estado, incluindo detalhamento da programação de ações e serviços que compõem o sistema 

municipal. 

c) Gerência de unidades ambulatoriais próprias. 

d) Gerência de unidades ambulatoriais transferidas pelo estado ou pela União. 

e) Organização da rede de atenção básica, incluída a gestão de prestadores privados, quando 

excepcionalmente houver prestadores privados nesse nível de atenção. 

f) Cumprimento das responsabilidades definidas no Subitem 7.1 - Item 7 - Capítulo I desta Norma. 
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g) Disponibilização, em qualidade e quantidade suficiente para a sua população, de serviços 

capazes de oferecer atendimento conforme descrito no Subitem 7.3 - Item 7 - Capítulo I desta Norma. 

h) Desenvolvimento do cadastramento nacional dos usuários do SUS, segundo a estratégia de 

implantação do Cartão Nacional de Saúde, com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da 

oferta dos serviços. 

i) Prestação dos serviços relacionados aos procedimentos cobertos pelo PAB Ampliado e 

acompanhamento, no caso de referência interna ou externa ao município, dos demais serviços prestados 

aos seus munícipes, conforme a PPI, mediado pela SES. 

j) Desenvolvimento das atividades de: realização do cadastro, contratação, controle, avaliação, 

auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB-A, localizados em seu território e 

vinculados ao SUS. 

k) Operação do SIA/SUS e o SIAB, quando aplicável, conforme normas do Ministério da Saúde, e 

alimentação junto à Secretaria Estadual de Saúde, dos bancos de dados nacionais. 

l) Autorização, desde que não haja definição contrária por parte da CIB, das internações hospitalares 

e dos procedimentos ambulatoriais especializados, realizados no município, que continuam sendo pagos 

por produção de serviços. 

m) Manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão, segundo normas 

do MS. 

n) Realização de avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de 

saúde dos seus munícipes e sobre o seu meio ambiente, incluindo o cumprimento do pacto de indicadores 

da atenção básica. 

o) Execução das ações básicas de vigilância sanitária, de acordo com a legislação em vigor e a 

normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

p) Execução das ações básicas de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências 

mórbidas, decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e outras, de acordo com 

normatização vigente. 

q) Elaboração do relatório anual de gestão e aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. 

r) Firmar o Pacto de Indicadores da Atenção Básica com o estado. 

54.2 Requisitos 

a) Comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde; 

 

A alternativa “B” desta questão corresponde aos REQUISITOS e não as RESPONSABILIDADES como 
foi pedido e se encontra em negrito na questão, tornando a questão correta e o recurso indeferido. 

 
Questão 19 – INDEFERIDO 
 
Conforme Portaria nº 384 nº 384, de 04 de Abril de 2003, Os municípios, para se habilitarem à Gestão 
Plena da Atenção Básica Ampliada, deverão gozar das seguintes prerrogativas: 
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a) Transferência regular e automática dos recursos referentes ao Piso de Atenção Básica Ampliado 

(PAB-A), correspondente ao financiamento do Elenco de Procedimentos Básicos e do incentivo de 

vigilância sanitária. 

b) Gestão municipal de todas as unidades básicas de saúde, públicas ou privadas (lucrativas e 

filantrópicas) integrantes do SUS, localizadas no território municipal. 

c) Transferência regular e automática dos recursos referentes ao PAB variável, desde que 

qualificado conforme as normas vigentes. 

 

Desta forma o único item que não é uma prerrogativa citada na Portaria de Gestão Plena de Atenção 

Básica Ampliada é o correspondente a alternativa ‘’D’’. Mantêm-se gabarito preliminar inalterado. 

 

Questão 21,22,23,24,26,29 e 30 -  DEFERIDO (Gabarito Retificado) 
 
Retifica-se gabarito para as questões 21,22,23,24,26,29 e 30 do Cargo: 06 – Médico PSF haja vista que 

houve erro de digitação. Desta forma, as alternativas corretas passam a ser respectivamente: 

Questões:  21 (B); 22 (A); 23 (A); 24 (D); 26 (A); 29 (B) e 30 (C). 

 

Questão 28 – DEFERIDO (Questão anulada) 

A argumentação do candidato está correta, quando da formatação da questão, o início do item III foi 

inserido no final do item II, desta forma o item II ficou com sua redação confusa e o item III incompleto, 

prejudicando o entendimento dos candidatos. 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 / Organização José Egídio Paulo de 

Oliveira, Renan Magalhães Montenegro Junior, Sérgio Vencio. São Paulo. Editora Clannad, 2017. 

DEFERIDO, a questão deverá ser anulada. 

 

MATEMÁTICA –NÍVEL MÉDIO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Rafaela Ataide Lage Silva 1039626 07 – Monitor I 

Bruno Oliveira Gloria 1050073 02 – Auxiliar Administrativo I 

 

 
Questão 13 – DEFERIDO (questão anulada) 
 
O item I está correto, pois a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos sobre ela. A= m+n 

O item II está incorreto, pois a altura traçada sobre a hipotenusa é a média geométrica e não 

aritmética, como afirma a questão, entre as projeções dos catetos sobre a mesma. 

O item III está correto, Pois a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa (seno) de 60° é igual à raiz 

quadrada de 3 meios, considerando isto temos: 

 

Cat. Op. = √3                       Cat. Op. = Hip. x √3 

        Hip.         2                                                    2 
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Como não temos uma opção onde a resposta correta são os itens I e III, a questão será anulada. 

Questão 14 - INDEFERIDO 
 

Para encontrar a área de um triângulo qualquer, utilizamos a fórmula: base vezes altura dividido por dois. 

No enunciado da questão temos a informação das medidas da Base: 24 cm e a soma dos lados: 26 cm. 

Para encontrar a medida da altura, devemos traçar uma reta perpendicular a sua base originando assim 

dois triângulos iguais, fato este que nos permite calcular a altura (h) utilizando a fórmula do teorema de 

Pitágoras (a² + b² = c²): 

 

(13)² = (12)² + h² 

169-144=h² 

√25=h 

H=5 

 

Sabendo-se que a medida da altura é igual a 5, temos as seguintes informações: 

Base=24cm 

Altura=5cm 

 

Calculamos a área do triângulo da seguinte forma:  

 

A= 24.5  = 120 = 60cm² 

       2          2 

Mantêm-se resposta conforme gabarito - Letra (B).  

 
Questão 18 – INDEFERIDO 
 

O antigo salário de Tomás correspondia 100% do que ele recebia, que é o valor desconhecido na 

questão. O valor que Tomás passou a receber 1449,50; foi acrescido de 11,5% correspondendo a 

111,5%. 

   % R$ 

111,5 = 1449,50        111,5x = 144.950      x = 144.950      x = 1300,00 

100             x                                                       111,5 

Mantêm-se gabarito oficial inalterado. 
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MATEMÁTICA –ALFABETIZADO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Natanael Gomes Andrade 1048830 01 – Agente Disciplinar Escolar I 

 
Questão 26 - INDEFERIDO 
 
Em uma expressão numérica devemos resolver primeiramente as potências e as raízes (na  
 
ordem que aparecerem), depois a multiplicação ou divisão (na ordem que aparecem) e por último adição 
e subtração (na ordem que aparecem). Levando em consideração esta regra para a resolução desta 
questão, resolvendo as operações de multiplicação e divisão na ordem que aparecem, temos: 
 

Y=48:2x2 
Y=24x2 
Y=48 

 
Portanto a resposta correta é a alternativa (C) 48, conforme consta no gabarito. Mantêm-se gabarito oficial 
inalterado. 

PORTUGUÊS – ALFABETIZADO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Nathalia Guimarães Moreira Andrade 1049347 01 – Agente Disciplinar Escolar I 

Natanael Gomes Andrade 1048830 01 – Agente Disciplinar Escolar I 

Igor Pablo Garaja Silva 1019651 01 – Agente Disciplinar Escolar I 

Willian Viana Santos 1015165 01– Agente Disciplinar Escolar I 

Rosilaine Dias Chaves 1054887 01 – Agente Disciplinar Escolar I 

Claudinei Dias Chaves 1051928 01 – Agente Disciplinar Escolar 

Questão 01 – DEFERIDO (Gabarito alterado) 

A argumentação do candidato está correta, no trecho “MAS NÃO CONSEGUI” temos sete vogais.  

Ocorreu um equívoco quanto da digitação do Gabarito Provisório.  

PROCEDENTE, o Gabarito Definitivo será alterado de “C” para “A”. 

Questão 02 – DEFERIDO (Gabarito alterado) 

A argumentação do candidato está correta, no último quadrinho da tirinha da Mafalda nota-se que a 

personagem aperta a mão sobre o peito ao se referir sobre o “inquilino”, fisicamente não há como 

ninguém morar em nosso interior, a frase tem um sentido conotativo e dessa forma somente nossa 

alma pode residir dentro do nosso peito. 

Ocorreu um equivoco quando da digitação do Gabarito Provisório. 

DEFERIDO, o Gabarito Definitivo será alterado de “B” para “C”. 
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Questão 15 – Deferido (questão anulada) 

 

O plural da palavra anão pode ser anões ou anãos. Estas duas formas estão corretas, mas a palavra 
anões é a mais usada pelos falantes. O plural de Verão também pode assumir a forma terminada em 
ões ou aos (verãos/verões). 
Como temos mais de uma alternativa correta nesta questão, o recurso foi deferido, sendo a questão 
anulada. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MONITOR I 

 

Nome Inscrição Cargo 

Rafaela Ataide Lage Silva 1039626 07 – Monitor I 

Ester Paula Ferreira Martins 1017518 07 – Monitor I 

Maria Cristina Pereira Oliveira 1030295 07 – Monitor I 

Rosilene Dias Chaves 1040572 07 – Monitor I 

Eni Pereira de Souza 1041375 07 – Monitor I 

Carmem Lucia Aguiar Soares 1044982 07 – Monitor I 

Elaine Maria Oliveira Gomes   

 
 
Questão 22 – DEFERIDO (questão anulada) 

 
A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período 

em que durou o tráfico negreiro transatlântico. Na colônia, os escravos aprendiam o português, eram 

batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. 

A opção B. repete o mesmo texto acima, extraído do seguinte endereço: 

https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/2_I.php, com alteração apenas no termo catolicismo 

por cristianismo. Como o catolicismo é uma denominação, e é portanto, um subconjunto do cristianismo. 

Logo, não podemos julgar a alternativa B como incorreta.  

Como as outras alternativas também se encontram corretas e não temos uma opção incorreta na questão, 

a mesma será anulada.  

 
Questão 23 – DEFERIDO (questão anulada) 
 
Segundo consta na Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/2_I.php
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IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

A questão ofereceu inciso 1 na letra A, o 2 na letra B, e o 3 na letra C, já a letra D ofereceu o inciso VI, 

porém com a alteração de “estabelecimentos oficiais” para “estabelecimentos NÃO oficiais”. Como foi 

pedido a opção correta e temos mais de uma resposta correta, esta questão será anulada. 

 

 
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018  

SEAP Consultoria e Concursos Públicos LTDA 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

 


