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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Espera/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 

divulgado em 27/01/2020, ordenados por prova e ordem de cargo, conforme a seguir: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 

QUESTÃO 02 – RECURSO INDEFERIDO 

O texto se passa em um ambiente rural ou cidade pequena, portanto a resposta não poderia ser a 

letra D, pois essa questão frisa que e um ambiente rural TOTALMENTE isolado da vida urbana. 

QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

A primeira frase do texto é "Paulo tinha fama de mentiroso." A palavra sublinhada, utilizada no 
texto com sentido pejorativo, é um adjetivo que se adquire por meio de comentários. Portanto, o 
ponto de vista não é do narrador, mas sim das pessoas que conviviam com a personagem. 
Dessa forma, podemos afirmar que a única alternativa que responde corretamente ao enunciado 
da questão 3 é a letra B - "De outras pessoas." 
 
 

Nome Inscrição Cargo 

Bruna Nascimento Silva 1831613 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Djalma Antônio Santiago 1870200 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Estefanie Maria de Miranda Jesus 1867723 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Fernanda Kelly de Sousa 1867555 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Franciele da Rocha 1870015 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Karolina Mangela Nunes dos Reis 1834980 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Ludimila Cunha Moreira 1870203 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Luis Henrique Monteiro 1859711 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Stael Franca de Figueiredo Moreira 1834688 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Thainara a Silva Magalhães 1862504 05 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Roberto Marcílio Umbelino 1844362 06 – COVEIRO 

Rita de Cássia Moreira 1858157 07 – COZINHEIRO HOSPITALAR 

Fernando Mendes Barbosa 1866202 23 – SELECIONADOR DE RESÍDUOS 

Alex Cesário de Oliveira 1833005 27 – VÍGIA 

Eduardo Akira Nomura 1871168 27 – VÍGIA 

José Luiz Moreira Júnior 1851216 27 – VÍGIA 

Jorge Luiz de Jesus Barbosa 1867273 27 – VÍGIA 

Rodrigo dos Santos Dias 1866675 27 - VÍGIA 
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QUESTÃO 04 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim, questão anulada. 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

  

QUESTÃO 12 – RECURSO INDEFERIDO 

 

Essa charge trás um proposito de contraste de ideias. “As orações coordenadas 

adversativas têm por propósito o contraste de ideias, por meio de uma conjunção 

adversativa.” 

 

QUESTÃO 14 – RECURSO INDEFERIDO 

 

A palavra “dedetização” vem da sigla DDT, ou seja, DeDeTe. Na formação, há a alteração da letra 

“e” final pelo “i” (por questões fonéticas) e o acréscimo do sufixo-ção (com ideia de ação), 

precedido da consoante de ligação -z- e da vogal de ligação -a-. 

 

Dessa forma, a palavra é formada por derivação sufixal e a opção correta é a letra “B”. 

 

QUESTÃO 15 – RECURSO INDEFERIDO 

 

A única alternativa que responde corretamente ao enunciado é a letra “D”, conforme podemos 

verificar a seguir: 

 

a) se o objetivo fosse dar ênfase a expressão quase morta, a vírgula seria utilizada após a 

conjunção “e”, e não antes dela. Além disso, o verso possui mais de duas vírgulas e o enunciado 

questiona sobre a pontuação de todo o verso. 

 

b) há no verso apenas uma expressão adverbial: “de repente”, portanto esse fato não pode 

explicar toda a pontuação do verso. 

 

c) não há uma enumeração nesse verso. 

 

d) o poema trata do percurso que a ideia faz dos recônditos do cérebro até chegar a fala. À 

medida que o poema se desenvolve, o ritmo torna-se mais lento, uma demonstração da 

incapacidade de desenvolver em palavras as ideias geradas no cérebro. 

Nome Inscrição Cargo 

Delis da Silva Bandeira Miranda 1867644 02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VIDA E 
SAÚDE 

Fabricio Evangelista 1859798 02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VIDA E 

SAÚDE 

Jéssica Roberto Miranda 1869107 02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VIDA E 

SAÚDE 

Luana de Fátima Barreto 1831987 02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VIDA E 

SAÚDE 

Rayan Hugo Moreira Guilherme 1869139 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VIDA E 

SAÚDE 

Rosangela Margarida Silva Souza 1864586 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF VIDA E 

SAÚDE 
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QUESTÃO 19 – RECURSO INDEFERIDO 

Apenas a letra D contém todos os significados corretos. 

 

Na letra a, “mercador” não e sinônimo de mercado de “mercante”. 

Na letra b, “indiferente” não é sinônimo de “dessemelhante”. 

Na letra c, “mercadoria” não é sinônimo de “mercante”. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO TÉCNICO COMPLETO  

 

QUESTÃO 12 – RECURSO INDEFERIDO  

 

Essa charge trás um proposito de contraste de ideias. “As orações coordenadas 

adversativas têm por propósito o contraste de ideias, por meio de uma conjunção 

adversativa.” 

 

QUESTÃO 15 – RECURSO INDEFERIDO 

 

A única alternativa que responde corretamente ao enunciado é a letra “D”, conforme podemos 

verificar a seguir: 

 

a) se o objetivo fosse dar ênfase a expressão quase morta, a vírgula seria utilizada após a 

conjunção “e”, e não antes dela. Além disso, o verso possui mais de duas vírgulas e o enunciado 

questiona sobre a pontuação de todo o verso. 

 

b) há no verso apenas uma expressão adverbial: “de repente”, portanto esse fato não pode 

explicar toda a pontuação do verso. 

 

c) não há uma enumeração nesse verso. 

 

d) o poema trata do percurso que a ideia faz dos recônditos do cérebro até chegar a fala. À 

medida que o poema se desenvolve, o ritmo torna-se mais lento, uma demonstração da 

incapacidade de desenvolver em palavras as ideias geradas no cérebro. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

Nome Inscrição Cargo 

Angélica Aparecida Ribeiro do Carmo 

Canuto 
1846617 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Ana Paula de Silva Dornelas 1866262 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Nome Inscrição Cargo 

Catia Aparecida de Sales da Silveira 1834281 03 – ASSISTENTE SOCIAL 

Juciele Vitorina Santos 1832487 03 – ASSISTENTE SOCIAL 

Marilsa Milagres Nogueira 1832387 03 – ASSISTENTE SOCIAL 

Marilia Andreza Rodrigues Ferreira 1834281 03 – ASSISTENTE SOCIAL 
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QUESTÃO 11 – RECURSO INDEFERIDO 

Analisando as alternativas da questão temos: 

a) O texto I cria metáforas com termos da internet remetendo-os ao mar: propõe a criação de uma 

jangada, ou um barco, feito de gigabytes; e utilizando as palavras “veleje” e “vazante” cria os 

neologismos informar e informar é, que misturam palavras referentes à internet e ao mar, e 

representam os locais onde as embarcações de gigabytes vão navegar. 

 Já o texto II, não é um texto científico, mas trata do assunto de forma científica, a partir do 

momento que cita a pesquisa de um neurocientista em mais de um de seus trabalhos. 

b) De uma maneira despojada, o texto I incentiva a navegação à internet, comparando-a à 

navegação no sentido de velejar. No entanto no texto II não tenta impor limites a sua 

utilização; apenas demonstra, por meio de pesquisas, que a navegação excessiva na 

internet pode tornar a leitura algo superficial. 

c) O texto I levanta a questão da internet para se promover, criando um “Web Site” ou fazendo 

uma “Home Page”. O texto II, por sua vez, mostra que o exagero na utilização da internet faz com 

que o leitor perca o foco. 

d) O texto I trata o assunto de forma leve e humorada, utilizando-se de metáforas e linguagem 

poética, enquanto o texto II trata o tema de maneira séria, expondo os problemas que o uso da 

internet pode causar em relação á leitura. 

Assim, pode-se perceber que a única resposta possível para o enunciado da questão 11 é a 

alternativa B. 

QUESTÃO 13 – RECURSO INDEFERIDO 

A alternativa A está incorreta, pois afirma que “A leitura é a habilidade mais importante dentre as 

áreas do conhecimento”, sendo que o texto apenas a coloca entre as mais importantes. 

QUESTÕES 14 – RECURSO INDEFERIDO 

 A questão deveria ser respondida com base no texto , que diz o seguinte: “em geral a crônica é 

escrita em linguagem coloquial e evidencia a fala comum” 

A expressão “em geral”, significa que o gênero textual pode ser escrito também em outros tipos 

de linguagem. 

A letra A está incorreta, pois afirma que o gênero é escrito em linguagem  coloquial: “A crônica é 

um gênero do cotidiano, que utiliza a linguagem coloquial”. 

 

Cerqueira 

Eduardo Augusto Silva Santiago 1862786 09 - ENFERMEIRO 

Janaina Rosana dos Santos Carmo 1866308 09 – ENFERMEIRO 

Keith Portes de Sousa 1865759 10 – ENFERMEIRO - ESF 

Luciana Pereira de Araújo 1857041 11 – FARMACÊUTICO 

Sonia Maria Balbino  1849358 21 – PI – ENSINO FUNDAMENTAL 

Terezinha Raimunda Papa 1867540 21 – PI – ENSINO FUNDAMENTAL 
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QUESTÕES 15 – RECURSO INDEFERIDO 

A alternativa que e melhor expressa a insatisfação do homem é a letra C, pois a expressão 

“chatear-se” aparece como sinônimo de aborrecer-se, cansa-se, entediar-se. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO MÉDIO  

  

Nome Inscrição Cargo 

Luana de Fátima Barreto  1831987 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF PROMOVENDO SAÚDE 

Rosana Maria Santiago 1868211 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF PROMOVENDO SAÚDE 

Simone Jeronimo de Miranda 1831774 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF PROMOVENDO SAÚDE 

Ana Luiza Almeida Gonzaga 1868037 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Delis da Silva Bandeira Miranda 1867644 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Fabricio Evangelista 1859798 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Felipe Savio Campos 1847535 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Jéssica Roberta Miranda  1869107 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Rosangela Margarida Silva Souza 1864586 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Tainara Guadalupe da Silva 1854498 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Babara Silveira Cruz Ferreira 1861513 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Cleidiane das Graças Moreira 1868809 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Claúdia de Fátima Lopes Oliveira 1834337 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Eduarda de Paula Oliveira 1863990 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Laiane Cristina Malta Matos  1833482 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Michele Carolina da Silva  1835054 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Rayan Hugo Moreira Guilherme 1869139 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Ronan de Almeida Balbino 1867483 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Tatiane Karine Fortunato Cruz 1832458 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Thamires Suelim Moreira 1867217 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Valeria de Lourdes Hermogenes 1866240 04 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL    
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QUESTÃO 21 - RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “C” PARA A LETRA “A”. 

Letra A: “A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a 

oligarquia cafeeira, dividindo-se em três momentos”; 

Letra B: “O Governo Provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste 

período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, 

eliminando os órgãos legislativos (federal, estadual e municipal)”; 

Letra C: “Nesse segundo mandato, conhecido como Governo Constitucional, a altercação 

política se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista – conjunto de ideias e preceitos 

político-sociais totalitário introduzidos na Itália por Mussolini –, defendido pela Ação Integralista 

Brasileira (AIB), e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), era 

favorável à reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de 

classes”; 

Letra D: “No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente 

Getúlio Vargas o Estado Novo. Tinha início então, um período de ditadura na História do Brasil”.  

FONTE: https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/ 

QUESTÃO 22 - RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “D” PARA A LETRA “A”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra A, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

Letra A: “O governo Sarney teve como fato econômico mais importante a implantação do 

Plano Cruzado, com vistas a combater a inflação pelo congelamento de preços e da troca 

da moeda”; 

Letra B: “O fato político marcante do período foi a eleição de uma assembleia nacional 

constituinte, que em 1988 deu ao Brasil uma nova constituição.”; 

Letra C: “A vitória de Fernando Collor provocou uma euforia momentânea, logo dissipada pelo 

fracasso dos sucessivos planos econômicos e pelas denúncias de corrupção que atingiam figuras 

próximas ao presidente”; 

Letra D: “O Presidente Itamar Franco, sucessor de Fernando Collor, contou com vasto apoio 

parlamentar e popular. Seus objetivos principais eram combater a inflação, retomar o crescimento 

econômico e diminuir a pobreza do povo brasileiro”.  

FONTE: https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/ 

 

QUESTÃO 23 - RECURSO INDEFERIDO 

A letra B encontra-se errada, conforme fica demonstrado por trecho do texto a seguir:  

Letra A: “Após mais de 80 anos de navegação, os portugueses desconfiavam da existência de 

terras a oeste da Ilha de Cabo Verde, confirmada pela viagem de Colombo, e por isso não 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/
https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/
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aceitaram a Bula Inter Coetera do Papa Alexandre VI - espanhol - ameaçando os castelhanos e 

exigindo um novo acordo”; 

Letra B: “Em 1494 o litoral do Brasil já pertence à Portugal”; 

Segue parte complementar do texto de onde foi retirado trecho para criação da alternativa B: Esse 

novo acordo foi assinado no ano seguinte (1494) na cidade de Tordesilhas, satisfazendo D. João 

II, pois garantia à Portugal o domínio sobre o litoral do Brasil e, principalmente, o controle sobre o 

Atlântico, fundamental para o cumprimento do principal objetivo lusitano: As Índias. 

Os estudos mais atuais trazem novos conhecimentos sobre esse período, especialmente sobre a 

viagem de Duarte Pacheco ao Brasil em 1498, dois anos antes de Cabral. Essa viagem secreta 

foi planejada pelo governo português e mantida em segredo, dada a grande rivalidade com a 

Espanha e ao não interesse imediato de Portugal sobre o novo território. 

Em 1494 o litoral do Brasil já pertence à Portugal. 

Letra C: “Os estudos mais atuais trazem novos conhecimentos sobre esse período, 

especialmente sobre a viagem de Duarte Pacheco ao Brasil em 1498, dois anos antes de Cabral. 

Essa viagem secreta foi planejada pelo governo português e mantida em segredo, dada a grande 

rivalidade com a Espanha e ao não interesse imediato de Portugal sobre o novo território”; 

Letra D: “Em 1498 os primeiros portugueses chegam ao Brasil”. 

FONTE: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=77 

 

QUESTÃO 24 - RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “B” PARA A LETRA “C”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra C, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

“O rompimento de barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos 

maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil”. 

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho 

QUESTÃO 26 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “D” PARA A LETRA “B”. 

O correto é a letra B, conforme fica demonstrado por trecho do texto a seguir: 

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA Art. l0° - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu 

peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as 

seguintes atribuições: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e 

estadual, no que couber; III - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; IV - criar, organizar 

e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

FONTE: https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-

Municipal.pdf 

Não há base jurídica e legal para a anulação da questão, sendo que o que aconteceu foi um erro 

de digitação ao divulgar o gabarito que, inclusive, é provisório. 

QUESTÃO 27 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “A” PARA A LETRA “D”. 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=77
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho
https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-Municipal.pdf
https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-Municipal.pdf
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A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra D, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

“Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

FONTES: Mello, Celso Antônio Bandeira, 27ª edição, revista e atualizada até a Emenda 

Constitucional de 24, de 04/02/2010, Malheiros Editores, página: 95. E Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1.988; 

QUESTÃO 28 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “C” PARA A LETRA “D”. 

Art. 5º, inciso XI da CRFB/1.988: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

QUESTÃO 30 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “B” PARA A LETRA “C”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra C, conforme fica 

demonstrado por trecho do texto a seguir: 

“As cores da reciclagem...: 

Cores 

AZUL: papel; 

VERMELHO: plástico; 

VERDE: vidro; 

AMARELO: metal; 

PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; 

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; 

MARROM: resíduos orgânicos; 

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação”. 

FONTE: https://www.setorreciclagem.com.br/3rs/as-cores-da-reciclagem/ 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.setorreciclagem.com.br/3rs/as-cores-da-reciclagem/
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CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO TÉCNICO 

 

QUESTÃO 21 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “C” PARA A LETRA “A”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra A, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

Letra A: “A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a 

oligarquia cafeeira, dividindo-se em três momentos”; 

Letra B: “O Governo Provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste 

período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, 

eliminando os órgãos legislativos (federal, estadual e municipal)”; 

Letra C: “Nesse segundo mandato, conhecido como Governo Constitucional, a altercação política 

se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista – conjunto de ideias e preceitos político-

sociais totalitário introduzidos na Itália por Mussolini –, defendido pela Ação Integralista Brasileira 

(AIB), e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora (ANL), era favorável à 

reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes”; 

Letra D: “No dia 10 de novembro de 1937, era anunciado em cadeia de rádio pelo presidente 

Getúlio Vargas o Estado Novo. Tinha início então, um período de ditadura na História do Brasil”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra A.  

FONTE: https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/ 

QUESTÃO 24 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “B” PARA A LETRA “C”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra C, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

Angélica Aparecida Ribeiro do Carmo 

Canuto 
1846617 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fabiana da Silva Gonçalves 1838508 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Glauciene de Matos Milagres 1858523 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Rafaella de Carvalho Cruz 1837681 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Terezinha Aparecida Sergio Dias 1839415 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Ana Paula da Silva 1870389 26 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Ana Paula da Silva Dornelas 1866262 26 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Debora Lopes Rodrigues Domingues 1868098 26 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Gabriel Ferrari de Melo 1866582 26 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/
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 “O rompimento de barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos 

maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil”. 

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho 

QUESTÃO 27 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “A” PARA A LETRA “D”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra D, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

“Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

FONTES: Mello, Celso Antônio Bandeira, 27ª edição, revista e atualizada até a Emenda 

Constitucional de 24, de 04/02/2010, Malheiros Editores, página: 95. E Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1.988; 

Não há base jurídica e legal para a anulação da questão, sendo que o que aconteceu foi um erro 

de digitação ao divulgar o gabarito que, inclusive, é provisório. 

QUESTÃO 28 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “C” PARA A LETRA “D”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra D, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

Art. 5º, inciso XI da CRFB/1.988: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

QUESTÃO 29 – RECURSO INDEFERIDO  

Conforme se depreende do texto da lei, inexiste duas alternativas corretas para a questão de 

número 29: 

“CAPÍTULO II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito: 

Art 9º: Inciso IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza;” (Alternativa B); 

“Art 9º: I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 

presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 

ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;” (Alternativa C). 

FONTES: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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QUESTÃO 30 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “B” PARA A LETRA “C”. 

A resposta encontra-se com o gabarito alterado. O correto é a letra C, conforme fica demonstrado 

por trecho do texto a seguir: 

“As cores da reciclagem...: 

Cores 

AZUL: papel; 

VERMELHO: plástico; 

VERDE: vidro; 

AMARELO: metal; 

PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; 

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; 

MARROM: resíduos orgânicos; 

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação”. 

FONTE: https://www.setorreciclagem.com.br/3rs/as-cores-da-reciclagem/ 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO SUPERIOR  

  

QUESTÃO 24 – RECURSO INDEFERIDO 

Não há que se falar em dupla interpretação, uma vez que a pergunta da letra “C” se refere ao 

texto da lei que questiona do tema: “Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial: Art. 

Nome Inscrição Cargo 

Catia Aparecida de Sales da Silveira 1833961 03 – ASSISTENTE SOCIAL  

Marília Andreza Rodrigues F. Cerqueira 1834281 03 – ASSISTENTE SOCIAL 

Eduardo Augusto Silva Santiago 1862786 09 - ENFERMEIRO  

Janaina Rosana dos Santos Carmo 1856638 09 – ENFERMEIRO 

Keith Portes de Souza 1865759 10 – ENFERMEIRO – ESF 

Luciana Pereira de Araújo 1857041 11 – FARMACÊUTICO 

Maria Cristina Serafim Costa 1865851 15 – MÉDICO PLANTONISTA 

Sonia Maria Balbino 1849358 21 – PI – ENSINO FUNDAMENTAL 

Terezinha Raimunda Papa 1867540 21 – PI – ENSINO FUNDAMENTAL  

https://www.setorreciclagem.com.br/3rs/as-cores-da-reciclagem/
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14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 

instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade”.  

Alternativas da referida questão:  

a) Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial devida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta Lei; 

b) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta Lei, e notadamente: frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo 

para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 

indevidamente; 

c) Qualquer agente público poderá representar à autoridade administrativa competente para que 

seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

 d) Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão poderá representar ao Ministério 

Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do 

sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 

patrimônio público. 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm 

QUESTÃO 25 – RECURSO INDEFERIDO 

Inexiste erro na alternativa apontada, conforme fica demonstrado abaixo por trecho usado na 

elaboração da questão: 

Letra A: “Um ato é anulável quando afronta a lei, quando foi produzido com alguma ilegalidade. 

Pode ser declarada pela própria Administração Pública, no exercício de sua autotutela, ou pelo 

Judiciário.” 

O correto seria: “Um ato é nulo...” 

FONTE:https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136827748/anulacao-revogacao-e-convalidacao-

dos-atos-administrativos 

Também não há correspondência com o texto de lei apontado pela candidata: “9.784 de 1.999” e 

o referido trecho transcorrido pela mesma como forma de demonstrar um possível erro da banca 

examinadora. 

QUESTÃO 27 – RECURSO INDEFERIDO 

 De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Rio Espera, assinale a resposta correta: 

a) São símbolos do Município a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história. 

b) Constituem bens do Município parte das coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a 

qualquer título lhe pertençam. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136827748/anulacao-revogacao-e-convalidacao-dos-atos-administrativos
https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/136827748/anulacao-revogacao-e-convalidacao-dos-atos-administrativos
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c) O Município não poderá dividir-se, para fins administrativos, em distritos a serem criados, 

organizados, suprimidos ou fundidos por Lei, mesmo após consulta plebiscitária à população 

diretamente interessada, observada a legislação estadual e aendimento aos requisitos 

estabelecidos no art. 6° desta Lei Orgânica. 

d) A alteração de divisão administrativa do Município sempre poderá ser feita quadrienalmente, no 

ano anterior ao das eleições municipais. 

FONTE: https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-

Municipal.pdf 

QUESTÃO 28 – RECURSO INDEFERIDO 

A letra da lei usada para a elaboração da alternativa da questão de número 28 é a seguinte: 

“CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO SEÇÃO I DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

Art. 10º - § 2° - A lei complementar de criação da guarda municipal estabelecerá a organização e 

competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais. 

A alternativa não foi baseada no artigo 87 da lei orgânica do município de Rio Espera/MG, mas 

sim no artigo 10º. 

Além do que, a lei é clara ao dizer que a criação da guarda municipal se dará por meio de lei 

complementar, tanto quanto à sua organização e competência. 

FONTE:https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-

Municipal.pdf 

QUESTÃO 29 – RECURSO INDEFERIDO 

 A Ministra Damares Alves pretende oferecer alternativa às instituições tradicionais de lares, 

propondo que os idosos possam ser adotados. A respeito do tema, responda corretamente: 

a) A ideia é enviar sugestões a parlamentares para regulamentar a possibilidade de “acolhimento” 

e “adoção” de idosos em qualquer situação. 

b) Um primeiro passo para a mudança ocorreu em dezembro, quando o Conselho Regional dos 

Direitos do Idoso, que teve o número de conselheiros reduzido ao longo do ano, derrubou a 

resolução de 2008 que impedia o poder público de ofertar o atendimento ao idoso no modelo de 

“família acolhedora”. 

c) Agora a pasta planeja debater uma regulamentação junto ao Congresso como nova 

alternativa diante do envelhecimento populacional. 

d) Diante do envelhecimento da população, o Ministério da Família e Direito Humanos planeja 

apresentar ao Congresso uma proposta para permitir a adoção de idosos no país. 

FONTE: Jornal O Tempo Belo Horizonte, terça-feira, 14/01/2020, página 14. 

QUESTÃO 30 – RECURSO INDEFERIDO 

https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-Municipal.pdf
https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-Municipal.pdf
https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-Municipal.pdf
https://rioespera.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-Org%C3%A2nica-Municipal.pdf
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A respeito do Meio Ambiente, assinale a alternativa correta: 

a) O principal projeto do Ministério do Meio Ambiente para melhoria da qualidade ambiental, no 

segundo semestre, foi inaugurado em agosto: 

a primeira fase da Agenda Nacional de Qualidade Urbana, intitulada Plano Nacional de Combate 

ao Lixo no Mar (PNCLM). 

b) O Ministério do Meio Ambiente realizou a 16ª Rodada de Licitações da Agência Nacional 

de Petróleo – ANP. Este evento  recebeu críticas de diferentes setores e ambientalistas 

pela inclusão de aproximadamente 32 km² de áreas para exploração. As de maior 

repercussão foram as inclusões de parte das bacias de Jacuípe e Sergipe (AL)e da bacia 

Camamu-Almada (BA). 

c) O MMA realizou uma análise sucinta sobre os contratos dos últimos 

10 anos do Fundo Amazônia – 103 contratos totalizando R$1,5 bilhão. 

Segundo a análise, 30% dos contratos apresentavam alguma 

inconsistência. Tanto ambientalistas e ONGs, como as embaixadas da 

Noruega e Alemanha, principais contribuintes do Fundo Amazônia, 

elogiaram as atitudes de Salles. 

d) No primeiro semestre de 2019 foram liberados, por parte do 

Ministério da Agricultura, 249 agrotóxicos, incluindo ao menos 17 

substâncias proibidas em outros países. 

FONTE: https://www.politize.com.br/ministerio-do-meio-ambiente-em-2019/ 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  

 

 

Bruno Oliveira da Cruz 1862532 17 – MOTORISTA – CATEGORIA “D” 

Ronan Francisco Moreira 

Guilherme 
1869560 17 – MOTORISTA – CATEGORIA “D” 

Roney Cesar Moreira Campos 1835540 17 – MOTORISTA – CATEGORIA “D” 

Adriano Imaculado de Oliveira 1861062 
19 – OPERADOR DE MÁQUINAS – MÉDIA/ LEVE – 

CATEGORIA “B” 

Marlon Danilo Vidal Gomes 1870054 
19 – OPERADOR DE MÁQUINAS – MÉDIA/ LEVE – 

CATEGORIA “B” 

Diego Jose do Carmo Oliveira 1867192 20 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

Erli Aparecido Cunha Moreira 1869989 20 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

Elison José da Silva 1869967 20 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

Everton Moreira de Oliveira 1832880 20 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
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QUESTÃO 03 - RECURSO INDEFERIDO 

No enunciado frisa somente a fratura na coluna vertebral, portanto a resposta seria a opção B, 

pois começar uma massagem cardíaca em uma pessoa com fratura na coluna vertebral poderá 

ser fatal. 

QUESTÃO 08 - RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE DA LETRA “C” PARA A LETRA “B”. 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim, muda-se de C para letra B. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO  

 

QUESTÃO 05 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

argumentos plausíveis. 

Segue cópia da questão para melhor elucidação e esclarecimento: 

5) Os Primeiros Socorros tratam-se de procedimentos de emergência, 

os quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou em 

perigo de vida, com o intuito de manter sinais vitais, procurando evitar o 

agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra. É uma ação 

individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações em auxílio ao 

próximo, até que o socorro avançado esteja no local para prestar uma 

assistência mais minuciosa e definitiva. Tendo em vista as 

considerações pontuadas, assinale a alternativa correta. 

a) Para parar a hemorragia, aplique pressão suave, mas firme, usando 

Nome Inscrição Cargo 

Danila Helena do Carmo 1870628 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF PROMOVENDO SAÚDE 

Luana de Fátima Barreto 1831987 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF PROMOVENDO SAÚDE 

Rosana Maria Santiago 1868211 
01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF PROMOVENDO SAÚDE 
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gaze. 

b) A manobra de Heimlich é para as pessoas cujos corações ou 

respiração pararam e pode ser feito por qualquer pessoa. 

c) Ressuscitação cardiopulmonar (CPR) são para pessoas que estão 

sufocando. 

d) Cortes e arranhões, por exemplo, devem ser lavados com água 

fria. 

FONTE: https://pedagogiaaopedaletra.com/nocoes-basicas-de-primeiros-socorros/ 

QUESTÃO 07 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

argumentos plausíveis. 

Segue cópia da questão e fonte para melhor elucidação e 

esclarecimento: 

7) São princípios Organizativos do Sistema Único de Saúde: 

a) Universalização e equidade; 

b) Eficiência e integralidade; 

c) Economicidade e participação popular; 

d) Descentralização e Comando Único. 

FONTE: https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude  

QUESTÃO 08 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

argumentos plausíveis. O gabarito permanece como o outrora divulgado 

pela banca organizadora – letra B, uma vez que inexiste duas 

alternativas certas para essa mesma questão. 

Segue cópia da questão e fonte para melhor elucidação e 

esclarecimento: 
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8) O Glossário do Sistema Único de Saúde traz definições específicas 

sobre cada item abaixo, exceto: 

a) Atenção à saúde é tudo que envolve o cuidado com a saúde do 

cidadão, incluindo atenção básica e especializada, ações e serviços de 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. 

b) Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 

saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. (Faz 

parte da carta dos direitos dos usuários do SUS e não do 

Glossário). 

c) Assistência farmacêutica é o processo de planejamento, aquisição, 

distribuição, controle da qualidade e uso de medicamentos voltados 

para proteção e recuperação da saúde. 

d) Educação em saúde é o processo para aumentar a capacidade das 

pessoas no cuidado da saúde e no debate com os profissionais e 

gestores, a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas 

necessidades. 

FONTE: https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude 

QUESTÃO 10 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

justificativas plausíveis. 

Os argumentos usados na elaboração da questão são do próprio texto 

da lei 11.350 de 2.006, e, por conseguinte, a alternativa encontra-se em 

total consonância com a legislação em vigor. 

Segue cópia da questão e fonte para melhor elucidação e 

esclarecimento: 

10) Com base na lei 11.350 de 2006, que regulamentou o § 5o do art. 

198 da Constituição, e dispôs sobre o aproveitamento de pessoal 

https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
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amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 

51, de 14 de fevereiro de 2006, responda corretamente: 

a) As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias passam a reger-se pelo disposto em leis 

municipais. 

b) Compete ao ente federativo ao qual o Agente Comunitário de 

Saúde ou o Agente de Combate às Endemias estiver vinculado 

fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das 

atividades, conforme regulamento do ente federativo. 

c) A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de 

Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o 

exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e motivação. 

d) O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á de 

modo geral no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 

2006/2006/lei/l11350.htm 

 

QUESTÃO 05 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

Ana Maria Pereira 1871056 
02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Delis da Silva Bandeira Miranda 1867644 
02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 

Rosangela Margarida Silva Souza 1864586 
02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

ESF VIDA E SAÚDE 
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argumentos plausíveis. 

Segue cópia da questão para melhor elucidação e esclarecimento: 

5) Os Primeiros Socorros tratam-se de procedimentos de emergência, 

os quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou em 

perigo de vida, com o intuito de manter sinais vitais, procurando evitar o 

agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra. É uma ação 

individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações em auxílio ao 

próximo, até que o socorro avançado esteja no local para prestar uma 

assistência mais minuciosa e definitiva. Tendo em vista as 

considerações pontuadas, assinale a alternativa correta. 

a) Para parar a hemorragia, aplique pressão suave, mas firme, usando 

gaze. 

b) A manobra de Heimlich é para as pessoas cujos corações ou 

respiração pararam e pode ser feito por qualquer pessoa. 

c) Ressuscitação cardiopulmonar (CPR) são para pessoas que estão 

sufocando. 

d) Cortes e arranhões, por exemplo, devem ser lavados com água 

fria. 

FONTE: https://pedagogiaaopedaletra.com/nocoes-basicas-de-primeiros-socorros/ 

QUESTÃO 07 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

argumentos plausíveis. 

Segue cópia da questão e fonte para melhor elucidação e 

esclarecimento: 

7) São princípios Organizativos do Sistema Único de Saúde: 

a) Universalização e equidade; 

b) Eficiência e integralidade; 
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c) Economicidade e participação popular; 

d) Descentralização e Comando Único. 

FONTE: https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude  

QUESTÃO 08 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

argumentos plausíveis. O gabarito permanece como o outrora divulgado 

pela banca organizadora – letra B, uma vez que inexiste duas 

alternativas certas para essa mesma questão. 

Segue cópia da questão e fonte para melhor elucidação e 

esclarecimento: 

8) O Glossário do Sistema Único de Saúde traz definições específicas 

sobre cada item abaixo, exceto: 

a) Atenção à saúde é tudo que envolve o cuidado com a saúde do 

cidadão, incluindo atenção básica e especializada, ações e serviços de 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. 

b) Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 

saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. (Faz 

parte da carta dos direitos dos usuários do SUS e não do 

Glossário). 

c) Assistência farmacêutica é o processo de planejamento, aquisição, 

distribuição, controle da qualidade e uso de medicamentos voltados 

para proteção e recuperação da saúde. 

d) Educação em saúde é o processo para aumentar a capacidade das 

pessoas no cuidado da saúde e no debate com os profissionais e 

gestores, a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas 

necessidades.  

FONTE: https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude 

https://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude


 

21 
 

QUESTÃO 10 - RECURSO INDEFERIDO 

A referida questão encontra-se correta e não há macula na mesma que 

a torne passível de recurso, sem que para isso a candidata apresente 

justificativas plausíveis. 

Os argumentos usados na elaboração da questão são do próprio texto 

da lei 11.350 de 2.006, e, por conseguinte, a alternativa encontra-se em 

total consonância com a legislação em vigor. 

Segue cópia da questão e fonte para melhor elucidação e 

esclarecimento: 

10) Com base na lei 11.350 de 2006, que regulamentou o § 5o do art. 

198 da Constituição, e dispôs sobre o aproveitamento de pessoal 

amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 

51, de 14 de fevereiro de 2006, responda corretamente: 

a) As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias passam a reger-se pelo disposto em leis 

municipais. 

b) Compete ao ente federativo ao qual o Agente Comunitário de 

Saúde ou o Agente de Combate às Endemias estiver vinculado 

fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das 

atividades, conforme regulamento do ente federativo. 

c) A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de 

Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o 

exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e motivação. 

d) O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á de 
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modo geral no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO TÉCNICO  

 

QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

O conteúdo não faz parte de referência própria da saúde e que se tratam de macromoléculas. Tal pedido é 

indeferido, pois este conteúdo se encontra na obra “Scemons D, Elston D. Nurse to nurse: cuidados com 

feridas em enfermagem. 1st Ed. Porto Alegre: AMGH; 2011.” Nas páginas 98 e 125.  

Acerca da terapia compressiva, marcar C para as alternativas CORRETAS, E para as 

alternativas ERRADAS, e, após, marcar a sequência CORRETA de cima para baixo: 

QUESTÃO 05 – RECURSO INDEFERIDO 

(     ) A terapia compressiva NÃO é o mesmo que uso de ataduras elásticas. É o uso de 

meias ou dispositivos que graduam a compressão, com controle médico. 

(     ) Usar a terapia compressiva somente se houver pulsos palpáveis (pedial dorsal e 

tibial posterior). 

(     ) É útil avaliar o índice tornozelo-braquial (ITB) do paciente antes de determinar o 

tipo e a quantidade de compressão a ser aplicada. Não deve ser inferior a 0,7 para 

terapia compressiva. 

A) C-C-E. 

B) C-C-C. 

C) C-E-C. 

D) E-C-E. 

Resposta: letra A,   c-c-e. 

Conforme o Código de Ética de Enfermagem em sua resolução 564/2017, no 

capítulo 2 (DOS DEVERES), no artigo 55, “Aprimorar os conhecimentos técnico- 

Nome Inscrição Cargo 

Angélica Aparecida Ribeiro do Carmo 

Canuto 
1846617 25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Fabiana da Silva Gonçalves 1838508 25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Leila Aparecida Moreira 1869954 25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Rafaella de Carvalho Cruz 1837681 25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Terezinha Aparecida Sergio Dias 1839415 25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, 

família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.” 

 

QUESTÃO 01 – RECURSO INDEFERIDO 

Incidência de Schuller: faz parte da incidência radiológica do crânio (voltada para ATM). 

Está no conteúdo programático. 

QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

No anexo II – Programa de Provas por Cargo – CE. – Técnico em Radiologia pede-se na 

referência bibliográfica “Ossos do Crânio” como estudo programático de prova. 

Rheese  Incidência parieto – orbital “Obliqua do Crânio”, para estudo dos forames ópticos. 

QUESTÃO 04 – RECURSO INDEFERIDO 

Radiografias e AP  MMII 

Técnica de Farill – as principais incidências em um radiodiagnóstico. 

Está dentro do conteúdo programático para estudo. 

QUESTÃO 05 – RECURSO INDEFERIDO 

Não constava nenhum anexo. 

QUESTÃO 06 – RECURSO INDEFERIDO 

Não constava nenhum anexo. 

QUESTÃO 08 – RECURSO INDEFERIDO 

Rotina das principais incidências em radiodiagnostico: está relacionada com a posição anatômica 

por completo, seja em MMII ou MMSS. 

Plano sagital, coronal ou frontal; transversal ou axial. 

Plantar – post. Do Pé 

Dorso – ant. Do Pé  

Palmar – Palma da mão 

D. dorsal: paciente deitado sobre o dorso com a face voltada para cima  com a face voltada para 

cima. 

E por fim, também entra todas as incidências anatómicas radiológicas. 

QUESTÃO 09 – RECURSO INDEFERIDO 

Posição Towne de Crânio: é uma incidência que mostra osso occipital, pirâmides petrosas e 

forame magno são mostrados com o dorso da sela e clinóides posteriores visualizadas na sombra 

do forame magno. 

Ana Paula Silva  1870389 26 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Ana Paula da Silva Dornelas 1866262 26 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
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Está dentro do estudo programático do Edital no quesito em incidências fronto-naso, mento-naso 

e perfil do crânio. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO SUPERIOR 

 

QUESTÃO 06 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim, questão anulada. 

 

QUESTÃO 02 – RECURSO INDEFERIDO 

AUTOR:    OLIVEIRA, Dora Lúcia de. Enfermagem na gravidez, parto e 

puerpério: notas de aula. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. 

Pg:  254. 

Acerca da placenta prévia é INCORRETO afirmar que: 

A) Presença de sangramento vaginal externo ou interno. 

B) Dor ausente. 

C) Tonicidade uterina normal. 

D) O padrão de BCF é normal. 

Resposta:   letra   A. 

Conforme OLIVEIRA et al, 2005, a placenta prévia é caracterizada por: pressão 

arterial frequentemente normal, padrão de BCF normal, dor ausente, tonicidade uterina 

normal, coagulopatia ausente, choque hipovolêmico incomum, sangramento vaginal de 

cor vermelha clara, a implantação da placenta é anormal (segmento uterino inferior) e 

presença de sangramento vaginal externo, o que caracteriza a letra “A” como a 

alternativa INCORRETA. PEDIDO DE ANULAÇÃO INDEFERIDO. 

 

 

Nome Inscrição Cargo 

Catia Aparecida de Sales da Silveira 1833961 03 – ASSISTENTE SOCIAL 

Marília Andreza Rodrigues F. Cerqueira 1834281 03 – ASSISTENTE SOCIAL 

Dario Roger Marselha 1861327 09 - ENFERMEIRO  

Eduardo Augusto Silva Santiago 1862786 09 – ENFERMEIRO 

Janaina Rosana dos Santos Carmo 1866308 09 – ENFERMEIRO 
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QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 – RECURSO INDEFERIDO 

Classe química/ Nome genérico 
Dose Adulta 

usual (mg/dia) 
PREPARAÇÕES 

Tricidios   

Terciários (originais)   

Amitriptilina 50-300 VO.IM 

Clomipramina 50-250 VO 

Doxepina 50-300 VO.L 

Imipramina 50-300 VO.IM 

Trimipramina 50-300 VO 

Secundários(metabólito)   

Desipramina 50-300 VO 

Nortriptilina 50-100 VO.L 

Protriptilina 15-60 VO 

Inibdores da monoaminoxidase   

Isocarboxazid 30-70 VO 

Fenelzina 45-90 VO 

Tranicilpromina 20-60 VO 

Inibidores Seletivos da receptação 

de seretonina 
  

Fluoxetia 20-80 VO 

Fluvoxamina 50-250 VO 

Paroxetina 20-50 VO 

Sertralina 25-200 VO 

Outros antidepressivos   

Amoxapina 50-600 VO 

Bupropion 50-600* VO 

Maprotilina 50-225* VO 

Mirtazapina 15-45 VO 

Netazodone 200-500 VO 

Trazodona 50-600 VO 

Venfalaxina 25-275 VO 
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Abaixo encontra-se onde extrai o conteúdo para formular a questão sobre VÍBICE: BRASIL. 

Ministério da Saúde.    Dermatologia na Atenção Básica de Saúde.   Disponível em:   

Dermatologia na Atenção Básica de 

Saúde    http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dermatologia_atencao_basica_p2.pdf . 

Página 114. Acesso em 4 de fevereiro de 2020.  

QUESTÃO 06 – RECURSO INDEFERIDO 

O candidato refere que não há no Ministério da Saúde esse tipo de ação terapêutica, porém foi 

utilizado como referência a obra “Scemons D, Elston D. Nurse to nurse: cuidados com feridas em 

enfermagem. 1st Ed. Porto Alegre: AMGH; 2011.”, página 279, que faz parte das sugestões 

bibliográficas do certame 

QUESTÃO 07 – RECURSO INDEFERIDO 

 O candidato refere que a expressão oriunda do Latim “per os” é inapropriada, 

porém o candidato deve lembrar-se que:  

a) a Técnica Z utiliza a via intramuscular, que é 

a resposta correta;  

b) a expressão “per os” é muito utilizada, pois “Nil per os”, é uma 

instrução médica para não alimentar pacientes com bebidas/comidas. Sua tradução é 

“Nada (Nil/Nihil) pela via oral (PER OS). Portanto, “per os” significa “via oral”.  

 

QUESTÃO 08 – RECURSO INDEFERIDO 

Foram verificadas as pressões arteriais dos seguintes pacientes: Jax (168 x 96 

mm Hg), Hanzo (198 x 138 mm Hg), Sonya (158 x 86 mm Hg), Cage (162 x 118 mm 

Hg) e Goro (188 x 100 mm Hg). Analisando pressão de pulso (PP) e a Pressão Arterial 

Média (PAM), é correto a Técnica de Enfermagem Li Mei afirmar que: 

A) Sonya tem a PP maior que a de Hanzo. Cage possui a PAM maior que a de Goro. 

B) A maior PP é a de Cage. A PAM de Jax é maior que a PAM de Goro. 

C) Sonya possui a PP maior que a de Goro. Cage possui a maior PAM. 

D) Hanzo possui uma PP menor que a de Cage. Goro possui uma PAM menor que a de Jax. 

Resposta:   letra    A.  

 

QUESTÃO 09 – RECURSO INDEFERIDO 

O recurso refere-se que “a questão não tem clareza por qual estímulo o paciente está com os 

olhos abertos”, sendo que tal estímulo, apesar de não estar sendo cobrado na questão como 

deve ser realizado este estímulo, apenas questiona a pontuação da abertura ocular (em momento 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dermatologia_atencao_basica_p2.pdf


 

27 
 

algum foi explorado de forma implícita ou explícita que, por exemplo, que na publicação original 

das atualizações da ECG orienta pressão no leito ungueal por 10 segundos - no exemplo, eles 

utilizam uma caneta para pressionar - para avaliar resposta ocular. Atenção: os estímulos 

dolorosos como a fricção do esterno são explicitamente desencorajados. São locais para estímulo 

de pressão além do leito ungueal: trapézio e incisura supraorbitária, sendo estes últimos usados 

na resposta motora). 

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Escala de Coma de Glasgow: confira o que mudou. 

DISPONÍVEL EM:   http://biblioteca.cofen.gov.br/escala-de-coma-de-glasgow/   

 

QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

Ana Lucia Silva Moura Fonseca 1864895 10 – ENFERMEIRO - ESF 

Keith Portes de Souza 1865759 10 – ENFERMEIRO – ESF 

Vanilda de Almeida Pereira Melo 1846408 10 – ENFERMEIRO – ESF 

Classe química/ Nome genérico 
Dose Adulta 

usual (mg/dia) 
PREPARAÇÕES 

Tricidios   

Terciários (originais)   

Amitriptilina 50-300 VO.IM 

Clomipramina 50-250 VO 

Doxepina 50-300 VO.L 

Imipramina 50-300 VO.IM 

Trimipramina 50-300 VO 

Secundários(metabólito)   

Desipramina 50-300 VO 

Nortriptilina 50-100 VO.L 

Protriptilina 15-60 VO 

Inibdores da monoaminoxidase   

Isocarboxazid 30-70 VO 

Fenelzina 45-90 VO 

Tranicilpromina 20-60 VO 

Inibidores Seletivos da receptação 

de seretonina 
  

Fluoxetia 20-80 VO 

Fluvoxamina 50-250 VO 

Paroxetina 20-50 VO 

Sertralina 25-200 VO 

Outros antidepressivos   

Amoxapina 50-600 VO 

Bupropion 50-600* VO 
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QUESTÃO 09 – 

RECURSO 

INDEFERIDO 

O recurso refere-se que “a questão não tem clareza por qual estímulo o paciente está com os 

olhos abertos”, sendo que tal estímulo, apesar de não estar sendo cobrado na questão como 

deve ser realizado este estímulo, apenas questiona a pontuação da abertura ocular ( em 

momento algum foi explorado de forma implícita ou explícita que, por exemplo, que na publicação 

original das atualizações da ECG orienta pressão no leito ungueal por 10 segundos - no exemplo, 

eles utilizam uma caneta para pressionar - para avaliar resposta ocular. Atenção: os estímulos 

dolorosos como a fricção do esterno são explicitamente desencorajados. São locais para estímulo 

de pressão além do leito ungueal: trapézio e incisura supraorbitária, sendo estes últimos usados 

na resposta motora.). Pressupõe-se que o candidato sabe qual o tipo de estímulo a ser realizado, 

não foi cobrado este tipo de assunto. Abaixo está a referência que utilizei para formular a questão. 

 

QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

A LISTA B1 faz parte do grupo das substâncias Psicotrópicas que estão sujeitas a Notificação de 

Receita “B”, essa lista conta com mais de 70 fármacos, são alguns deles: 

 

https://www.editorasanar.com.br/blog/farmacia-farmaceutico-portaria-artigo-tudo-precisa-saber 

QUESTÃO 09 – RECURSO INDEFERIDO 

 Há de fato, um erro na escrita da quarta assertiva da questão 9. Porém, não será passível de 

anulação, pois, o principal motivo desta ser FALSA é mencionar os estabelecimentos não 

especializados, quanto à lei trata sobre estabelecimentos especializados. Além disso, onde há a 

supressão da palavra mencionada pelo requerente só cabem conjunções que não mudariam o 

sentido da frase. 

 

Maprotilina 50-225* VO 

Mirtazapina 15-45 VO 

Netazodone 200-500 VO 

Trazodona 50-600 VO 

Venfalaxina 25-275 VO 

Leticia dos Santos Fonseca Lopes 1831885 11 – FARMACÊUTICO 

Luciana Pereira de Araújo  1857041 11 – FARMACÊUTICO 

https://www.editorasanar.com.br/blog/farmacia-farmaceutico-portaria-artigo-tudo-precisa-saber


 

29 
 

 

 

QUESTÃO 06 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim, questão anulada. 

 

QUESTÃO 06 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim, questão anulada. 

Marcílio Antônio de Araújo Freias 1869149 13 – MÉDICO – ESF 

Erica Abreu de São José Coelho 1871510 15 – MÉDICO PLANTONISTA 

Maria Cristina Serafim Costa 1865851 15 – MÉDICO PLANTONISTA 


