
1  

 

 

 
JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 002/2019 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Braúnas/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das Provas Objetivas, 

divulgado em 08/04/2019, ordenados por provas, e número do cargo – LÍNGUA PORTUGUESA e 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

          LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 7 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “C” PARA “D”. 

                  

Houve um equívoco na digitação, retifica-se a alternativa correta de letra “C” para letra “D” referente as 

provas dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Instrutor Desportivo - Modalidade Jiu-jitsu. 
 

      1) Antes da indicação exata e determinada de horas usa-se crase: 

 Meu filho acorda todos os dias às seis da manhã. 

 Chegaremos a Brasília às 22h. 

 A missa começará à meia-noite. 

2) O verbo “assistir” pode ser transitivo direto ou indireto. No primeiro caso não admitirá preposição, já 

no segundo sim. 

 

Portanto, quando a pergunta (a quê?) for feita ao verbo, este será transitivo indireto e quando o 

complemento do verbo vier de forma direta, será transitivo direto. 

 

Veja: 

 

a) A enfermeira assistiu o paciente. (Assistiu quem? O paciente! Ou seja, a pergunta é respondida 

diretamente, sem intermediários, sem preposição) 

 

b) João assistiu ao programa do Jô! (Assistiu a quê? Ao programa! Logo, preposição a + artigo o). 

 

O verbo assistir será transitivo direto quando tiver significado de ajudar, auxiliar, prestar assistência, 

socorrer. Portanto, sem preposição! 

 

O verbo assistir será transitivo indireto quando tiver significado de presenciar, comparecer, ver, estar 

presente, testemunhar, caber. Portanto, a preposição “a” será obrigatória! 

 

 
 

 

Nome  Inscrição Vaga 

Mario Magalhães Andrade 1438075 04 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE     
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 13 – INDEFERIDO  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf 
 

              De acordo com o Ministério da Saúde o Aleitamento materno exclusivo contém exatamente as 

mesmas características da exposta no enunciado da questão, como pode ser verificado na imagem acima. 

Sendo assim, a alternativa “B” é a correta. 

 

 

QUESTÃO 14 – DEFERIDO – GABARITO ALTERADO DE ALTERNATIVA “B” PARA “A” 
 

       Houve um equívoco na digitação, retifica-se a alternativa correta de letra “B” para letra “A”. 

 

Nome  Inscrição Vaga 

Mario Magalhães Andrade 1438075 04 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Nome  Inscrição Vaga 

Fabiana Vieira Gonçalves 1439146 10 – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NASF 

Nome Inscrição Vaga 

Patrícia Marta Coelho dos Santos 1438754 10 – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NASF 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
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       Embora os seres humanos possam tolerar uma grande variedade de condições ambientais, a função 

fisiológica ideal é dependente da manutenção da homeostase térmica. Tanto a produção de calor 

metabólico, como a capacidade térmica para suportar o resfriamento evaporativo ditam em que medida os 

seres humanos podem manter a homeostase (Taylor, 2004).  

          Para a perda de calor intervêm quatro processos físicos: a radiação, a condução, a convecção 

e a evaporação. Salienta-se que o corpo está constantemente à procura de valores homeostáticos, através 

de qualquer dos processos envolvidos, atrás referidos. No entanto, a evaporação proporciona a principal 

defesa do organismo contra o aquecimento excessivo nas altas temperaturas. McGeehin, M. A. M. & 

Mirabelli, M. (2001) referem que a resposta fisiológica inicial ao calor envolve a circulação de sangue, 

promovendo assim a perda de calor através de radiação, convecção e transpiração. 

 

 

 

 

          

Belo Horizonte, 17 de Abril de 2019. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos 

Seapconcursos.listaeditais.com.br 


