
 

 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público de Cachoeira da Prata/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: 
 
 

PORTUGUÊS –SUPERIOR 

 

 

 

 

 
 
Questão 01  
 

INDEFERIDO 

Há um equívoco em relação ao recurso. O candidato está se referindo a afirmativa III que é realmente 

falsa. “TENDO EM VISTA QUE OS DADOS RETRATADOS SE REFERE A DADOS DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS E NÃO NACIONAL, COMO MENCIONADO.”  A alternativa II é verdadeira e o gabarito 

a contempla. 

Observe que a análise é textual, então os dados em questão são relativos ao texto e é encima destas 

informações que se pode ter a inferência e não a extrapolação da interpretação. Observe também que 

não é só análise da taxa de analfabetismo quanto ao gênero, mas também quanto a raça e essa é maior 

consideravelmente, ambas estão em análise. 

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 

Nome Inscrição Cargo 

Daniela Siqueira Braga 954855 08 – Assistente Social CRAS 

Nome Inscrição Cargo 

Layla Figueiredo Silva 954062 33 – Psicólogo CRAS 40 hrs 

Wanderson Harlley Assis Curvello 954056 33 – Psicólogo CRAS 40 hrs 

Jucilaine  de Souza Pereira 953380 33 – Psicólogo CRAS 40 hrs 

Nome Inscrição Cargo 

Helena de Castro Teotonio 953456 21 – Médico Veterinário 20 hrs 

Rita de Cássia Ferreira Tameiros Palhares 956296 21 – Médico Veterinário 20 hrs 

Nome Inscrição Cargo 

Airam Soares de Souza Oliveira 955142 20 – Médico ESF 40 hrs 



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. 

 
Questão 06 – Inscrição 954062 
 

INDEFERIDO 

Observe no programa Português nível superior nº 7, Substantivo, Classe de palavras, classificação 

e flexões, morfologia. 

Dizer Substantivo já indica que é tudo de substantivo, a matéria completa inclusive substantivo coletivo 

que é uma classificação para substantivo como também é classificação substantivo comum, próprio, 

derivado, primitivo, abstrato, concreto, simples, composto e coletivo, ainda há as flexões em gênero, 

número e grau.  

 

 

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

Substantivos são palavras que designam os seres. 

Os substantivos dividem-se em: 



[...] 

Derivados  

Os que derivam de outra palavra: 

Pedreira, pedreiro, dentista, trovoada. 

Coletivos 

Os que exprimem um conjunto de seres da mesma espécie: 

Exército, rebanho, constelação. 

Referência Bibliográfica :  Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- 
São Paulo: Companhia Editora Nacional.pág. 130, 131.  

O substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo no singular indica um agrupamento, 
multiplicidade de seres de uma mesma espécie. 

Vejamos alguns substantivos coletivos: 

Substantivos Coletivos  

Alcatéia De lobos 

Arquipélago De ilhas 

Banca De examinadores 

Bando De aves, de ciganos, de malfeitores 

 

Sugestão Bibliográfica :  https://www.infoescola.com/portugues/substantivos-coletivos/ 

Morfologia 

Em linguística, Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A 
peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua 
participação na frase ou período. A morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes 
de palavras ou classes gramaticais. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 
Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. 

Referência Bibliográfica :  www.soportugues.com.br/secoes/morf/ 

Questão 06 – Inscrição 953456 

DEFERIDO – Questão anulada 

A definição não está incorreta como demonstra as referências abaixo. Porém a resposta da letra D 

também está correta como demonstra a explicação abaixo. 

Corrilho, de feiticeiros, de interesseiros, de intrigantes; veja conventículo. 

Sugestão bibliográfica: Nossa Gramática: Teoria e Prática- Luiz Antônio Saconni- São Paulo: Atual.  

Pág. 110 

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

sentido figurado além do o sentido literal para a palavra récua. Não há resposta possível para a questão. 

https://www.infoescola.com/portugues/substantivos-coletivos/
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/


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). 

(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 Corrilho 
substantivo masculino 
Reunião sediciosa; conciliábulo, conluio de intrigantes. 
 
Sinônimos de Corrilho 
Corrilho é sinônimo de: mexerico, conciliábulo 
https://www.dicio.com.br/corrilho/ 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 

 

 

Nome Inscrição Cargo 

Adriana Cristina Fernandes 953976 
01 – Agente Comuynitário de 

Saúde – ESF mic. I 

Úrsula Patrícia Aguiar 953838 
02 – Agente Comunitário de 

Saúde – ESF mic II 

Rayssa Mendes de Paula 955472 
03 – Agente Comunitário de 

Saúde – ESF mic. III 

Leiriane de Souza Fernandes 953693 
03 – Agente Comunitário de 

Saúde – ESF mic. III 

Ariadna Oliveira Dias  953479 
03 – Agente Comunitário de 

Saúde- ESF – mic III 

Cibelly  Diniz Melo e Silva  953520 
03 – Agente Comunitário de 

Saúde- ESF – mic III 

Maria Auxiliadora Diniz Melo 957422 
03 – Agente Comunitário de 

Saúde – ESF mic. III 

Kimberly Aparecida Batista Moreira 953822 
04 – Agente Comunitário  de 

Saúde – ESF mic IV 

Eric Augusto Ferreira 953661 
05- Agente Comunitário de Saúde 

– ESF – mic V 

Viviane Vidal Souza Araujo  956268 
06 – Agente Comunitário de 

Saúde – ESF mic VI 

https://www.dicio.com.br/mexerico/
https://www.dicio.com.br/conciliabulo/
https://www.dicio.com.br/corrilho/


Questão 18  

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, 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 18 

DEFERIDA – Questão anulada 

Todas as alternativas estão corretas, razão pela qual decide-se pela anulação da questão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – SUPERIOR 

 

 

Questão 14 

DEFERIDA- Questão anulada 

De acordo com a NOB RH-SUAS: 

‘’ A capacitação dos trabalhadores públicos e da rede prestadora de serviços, gestores e conselheiros 

da área, deve ocorrer de forma sistemática e contínua, sustentável e participativa, em consonância 

com as diretrizes nacionais, sem deixar de respeitar também a descentralização e as diversidades da 

região e do próprio território, assim como a concepção da educação permanente ‘’. 

Desta forma todas as alternativas se encaixariam como resposta a questão. 

 

 

 

Nome Inscrição Cargo 

Leonardo Ferreira Abreu 957418 
07 – Agente de Combate a 

Endemias 

Nome Inscrição Cargo 

Daniela Siqueira Braga 954855 08 – Assistente Social CRAS 

Flávia maria Silva dos Anjos 954215 08 – Assistente Social CRAS 



Questão 15 

INDEFERIDA – Mantem-se gabarito oficial inalterado 

Conforme definição da NOB – RH/ SUAS – dentre as DIRETRIZES NACIONAIS PARA OS PLANOS 

DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS – PCCS têm-se o Compromisso Solidário: os PCCS são 

acordos entre gestores e representantes dos trabalhadores em prol da qualidade dos serviços, do 

profissionalismo e da garantia pelos empregadores das condições necessárias à realização dos 

serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. 

 

 

Questão 11 

DEFERIDA - Questão anulada 

Visto que as respostas de letra C e D poderiam ser consideradas corretas uma vez que o Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora não articula com Instituições ou Organizações não governamentais. 

Questão 14 

INDEFERIDA – Mantem-se Gabarito inalterado 

Constitui função privativa do Psicólogo, exceto: 
 

A) Diagnóstico psicopedagógico 
B) Diagnóstico psicológico 
C) Orientação e seleção profissional 
D) Solução de problemas de ajustamento 

 
Conforme lei Nº 4119, de 27 de AGOSTO de 1962 

Capítulo III - Dos direitos conferidos aos diplomados 
 
1. § 1º - Constitui função privativa do Psicólogo a utilização de métodos e técnicas 
psicológicas com os seguintes objetivos:* 
 
a. diagnóstico psicológico; 
b. orientação e seleção profissional; 
c. orientação psicopedagógica; 
d. Solução de problemas de ajustamento. 
 
Sendo considerada como correta a alternativa A) - ‘’ Diagnóstico’’ psicopedagógico. 
 

 

 

 

Nome Inscrição Cargo 

Jucilaine de Souza Pereira  953380 33 – Psicólogo CRAS 40 Hrs 

Alex Junio Duarte Costa 957046 33 – Psicólogo CRAS 40 Hrs 

Wenderson Harlley Assis Curvello 954056 33 – Psicólogo CRAS 40 Hrs 

Vanuza Martins de Paula Carvalho 956591 33 – Psicólogo CRAS 40 Hrs 



Questão 19 

INDEFERIDA 

De acordo com arquivo do CREPOP/CRAS/SUAS edição 2008 capítulo II – A psicologia e a 

Assistência Social - pág 22, pode-se observar que no primeiro parágrafo, já é identificada a resposta da 

questão : 

‘’A atuação do psicólogo, como trabalhador da Assistência Social, tem como finalidade básica o 

fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e o fortalecimento das políticas públicas’’.Sendo 

assim, mantêm-se o gabarito inalterado. 

 

Questão 18 

INDEFERIDA 

A alternativa pede a recomendação para maiores de 8 anos e não para gestantes. 

Para formas leves e moderadas de Cólera indica-se o tratamento com soro de reidratação oral (SRO).  
Para formas graves, com hidratação venosa e antibiótico, recomenda-se para maiores de 8 anos: 
 
a) Sulfametoxazol + Trimpetoprim. 
b) Ampicilina 
c) Tetraciclina. 
d) Metronidazol. 
 
Desta forma a alternativa correta é a letra (c). 

Mantêm-se gabarito inalterado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 07 de junho de 2018 

SEAP Consultoria e Concursos Públicos 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

Nome Inscrição Cargo 

Liberio Mendonça Gomes 953462 20 – Médico ESF 40 hrs 


