Belo Horizonte, 01 de novembro de 2018.
À
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA/MG

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito
Oficial Concurso Público – Edital 01/2018
Prezados Senhores.
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à
divulgação do Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso
Público desta Prefeitura, Edital 01/2018.

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 13. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A
representação da resposta deveria ser em cm³ e foi representado por cm².

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07, QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. Apesar do equívoco na
acentuação da palavra “ideia” no enunciado, a mesma não causa nenhum transtorno, confusão ou
indução à resposta incorreta nesse caso, pois a questão refere-se aos sentidos das conjunções ao
relacionar as orações em um mesmo período. A solicitação do que está sendo tratado é absolutamente
clara no comando da questão.
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. Apesar do
equívoco de conjugação do verbo "disputar" na formulação da questão citada, não há hipóteses de
confusão da resposta pela citação notável do adjunto adverbial de tempo "Nas eleições de 2018". Caso o
concursando tivesse o conhecimento dos candidatos que disputariam as eleições presidenciais do Brasil
em 2018, o mesmo concluiria, sem nenhuma possibilidade de resposta dupla, que a alternativa correta é
a D, pois independente de as eleições terem passado ou não, esses foram os únicos candidatos a disputar
entre si.
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Não há resposta para a questão.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO Nº 19. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Há em varias fontes distintas indicando todos os sintomas principais, desse modo a questão
deve ser anulada.

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. Por definição, o BIOS (Basic
Input/Output System) é um software que fica gravado no CMOS. O CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor) é um hardware semicondutor. Semicondutores são materiais elétricos que conduzem
algum tipo de energia.

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO Nº 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De
fato, o Keylogger é uma variante do Spyware, da mesma forma que o Trojan também pode abrir uma
porta de entrada no computador.

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado é claro, o atalho
que reabre a última aba fechada é o CTRL + SHIFT + T. Na alternativa [A] o atalho citado corresponde a
ação de abrir uma nova aba e não a última aba que foi fechada.

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. O navegador Google Chrome
não é o único exclusivo a utilizar o Google como mecanismo de pesquisa. Qualquer outro navegador (ex:
Mozilla Firefox, Edge, Ópera, Internet Explorer) pode contar com o Google como mecanismo de pesquisa.

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado diz que uma
mensagem (comunicação, oral ou escrita, que transmite informação, ordem, felicitação, louvor etc.) de email foi recebida com (preposição, une dois termos da oração) um anexo no formato PDF. Mesmo com o
princípio da Integridade o texto (mensagem) não fica bloqueado para edição.
Veja mais em:
https://www.dicio.com.br/mensagem/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/preposicao.htm

PROVA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Nº 10, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. A questão não
trata do procedimento privativo do enfermeiro ‘PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL’, e sim, de
cuidados com a dieta que é sim, função do auxiliar, técnico e enfermeiro. (legislação do COFEN seguirá
anexa: PAGINA 2, LINHA 8)
LEI No 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986. Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível
médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a
participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:
a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
b) executar ações de tratamento simples;
c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
d) participar da equipe de saúde.

PROVA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Nº 10, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Criança entre 12
e 14 meses vacinada com D1 de tríplice viral e sem dose de vacina varicela, a orientação do MINISTÉRIO
DA SAÚDE é administrar dose de tetra viral (ou D2 de tríplice viral mais varicela) considerando o intervalo
de 30 dias e agendar a dose de varicela monovalente para os 4 anos.
Veja mais em:
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Imuniza%C3%A7%C3%A3o/SEI_MS%20%20Nota%20Informativa%20135%20%20mudancas%20no%20calendario%20nacional%20de%20vacinacao%202018.pdf

PROVA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Nº 10, QUESTÃO Nº 23. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA
LETRA A. Houve equivoco na divulgação da resposta.

PROVA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Nº 10, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a
questão, é solicitado que o candidato marque a alternativa em que identifique os indivíduos que NÃO
serão vacinados pela campanha de 2018. Não há nenhum questionamento quanto às alternativas A, C e D
não atenderem ao que foi pedido ao candidato, restando apenas a alternativa “B” como resposta
adequada.
É importante ressaltar que o fato de conter a palavra “Estantes” ao invés de “Gestantes”, apenas reforça
qual a questão deve ser considerada como incorreta, pois como complementação temos as puérperas
onde o correto seria de até 45 dias após o parto e não 60 dias após o parto, como consta na alternativa.

PROVA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Nº 10, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. O caso
apresentado acima se refere à classificação de risco no dengue, doença de alta incidência e alto impacto
em saúde publica, e deve ser de conhecimento de todo profissional de saúde reconhecer sinais e
sintomas clássicos.

PROVA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Nº 10, QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Faltou referência a vacina de Febre Amarela na alternativa “C”.

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 11, QUESTÃO Nº 06. RECURSO INDEFERIDO. A observação feita pelo
reclamante refere-se ao tempo verbo do verbo “ir” que foi informalizado pelo advérbio de tempo
amanhã. Para as regras da gramática normativa, o verbo IR na terceira pessoa do singular no futuro do
presente deve ser conjugado como IRÁ. O reflexo escrito, neste caso, dá-se pelos usos contínuos da
Língua Portuguesa informalizada pela oralidade e, em nada, interfere na matéria cobrada que trata-se de
REGÊNCIA VERBAL e não TEMPO VERBAL.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 12, QUESTÃO Nº 13, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº
15 (CUIDADOR), QUESTÃO Nº 23 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 15, QUESTÃO Nº 13.
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Não foi definido de forma clara quais os motivos que
causaram a queda da ponte, podendo ser um conjunto de fatores que abranjam mais de uma resposta,
desse modo a questão será anulada.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 12, QUESTÃO Nº 16, PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº
15 (CUIDADOR), QUESTÃO Nº 26 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 15, QUESTÃO Nº 16.
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Não existe resposta para a questão. Desse modo ela
deve ser anulada.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 12, QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. As questões foram
elaboradas de acordo com programa proposto, o que não implica a necessidade de se abortar somente
assuntos da atualidade.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM:
Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão,
educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio
ambiente.
Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). Revistas e Jornais de ampla circulação
nacional. Almanaque Abril. Internet (entre outros, globo.com. abril.com.br. inovacaotecnologica.com.br. portal.mec.gov.br.
portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm. g1.globo.com.

PROVA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 13, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. O primeiro movimento
de reconceituação do Serviço Social foi a perspectiva modernizadora como consta a alternativa de letra
“C” de acordo com o autor Netto. Não tendo nenhuma dificuldade de interpretação.

PROVA DE ENFERMEIRO Nº 16, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado é claro quando traz
“...ao entrar no quarto, o enfermeiro deve adotar precações para:’, pois este paciente não está
necessariamente em quarto de isolamento, uma vez que passadas as primeiras 24 horas de antibioticoterapia,
ele não tem mais indicação de ser mantido em isolamento.
Disponível em:
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=517
http://www.cives.ufrj.br/informacao/dm/dm-iv.html

PROVA DE ENFERMEIRO Nº 16, QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR RESPOSTA PARA A
LETRA C. Houve equivoco na divulgação da resposta.

PROVA DE ENFERMEIRO Nº 16, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Vale observar que o trecho da
questão evidencia uma pesquisa realizada com dados de 2001.
Disponível em:
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742004000400005 (Os dados
referentes ao diagnóstico principal das internações hospitalares (segundo capítulo da CID 10)
mostram que os motivos que levaram as pessoas a serem internadas diferem entre idosos (60+
anos) e os mais jovens e adultos (20-59 anos). Entre os primeiros, as doenças do aparelho
circulatório (28,6 e 30,1% para homens e mulheres, respectivamente), as doenças do aparelho
respiratório (20,4 e 18,7%, respectivamente) e as doenças do aparelho digestivo (11,0 e 9,7%,
respectivamente) constituíram as causas mais freqüentes de internação. Para a população mais
jovem, as causas mais comuns de internação entre os homens foram as doenças do aparelho
digestivo e as causas externas (15,3% para cada grupo), seguidas de transtornos mentais e
comportamentais (11,7%) e doenças dos aparelhos circulatório e respiratório (11,5% para cada
grupo). Entre as mulheres mais jovens, predominaram as internações por doenças do aparelho
geniturinário (17,0%), gravidez e puerpério (13,7%), doenças do aparelho circulatório e do
aparelho digestivo (11,6% para cada grupo) e doenças do aparelho respiratório (10,2%) (Tabela
2).)
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_idosa_envelhecimento_v12.
pdf p. 19
Ministério da Saúde. Informações de saúde [homepage na Internet] [acessado durante o ano de
2004 para informações de 1980, 2000 e 2001]. Disponível em http://www.datasus.gov.br

PROVA DE ENFERMEIRO Nº 16, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. Veja o previsto em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf
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PROVA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL Nº 18, QUESTÃO Nº 22 E MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL)
Nº 19, QUESTÃO Nº 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO DEVE SER ANULADA. Existe mais de uma
resposta para a questão.
PROVA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL Nº 18, QUESTÃO Nº 23 E MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL)
Nº 19, QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO. É possível verificar as recomendações em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/30/Esquema-de-profilaxia-da-raivahumana.pdf

PROVA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL Nº 18, QUESTÃO Nº 27 E MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL)
Nº 19, QUESTÃO 27. RECURSO INDEFERIDO. A síndrome hemolítico-urêmica tem como principal agente
a shigella dynteriae, não necessitando de mais informais do quadro, sinais ou sintomas. Consultar
referências de acordo com edital.

PROVA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL Nº 18, QUESTÃO Nº 28 E MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL)
Nº 19, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. A classificação do paciente em questão pela HAS/AHA e
Hipertensão Estágio 2, necessitando de duas classes diferente para melhor controle da pressão arterial.

PROVA DE PSICÓLOGO Nº 22, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita que o
candidato aponte qual dentre as quatro alternativas não é uma característica da Psicoterapia segundo o
texto de Cordiole et al. Das alternativas expostas, apenas a “[C] É realizada em um contexto intrapessoal”
é exceção à resposta conforme a autora supracitada, já que, para ela a psicoterapia é realizada em um
contexto interpessoal. A alternativa “[D] Tem um objetivo de reduzir ou remover um problema, queixa ou
transtorno” NÃO é uma EXCEÇÃO às características da Psicoterapia. O vocábulo “um” da frase é
NITIDAMENTE um artigo indefinido, que não tem função de particularizar ou individualizar nada na frase,
ou seja, não se trata de apontar somente um objetivo conforme acredita o candidato. O vocábulo pode
até ser facultativo, porém, não há confusão do seu sentido.

PROVA DE PSICÓLOGO Nº 22, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Conforme as sugestões
bibliográficas contidas no edital para o presente concurso, é indicado como base ao candidato acerca da
matéria de Psicologia do Desenvolvimento a autora Rappaport et al, e outras publicações que abranjam o
programa proposto. Conforme Rappaport et al (1981, pag. 65), a fase pré-operatória (ou pré-operacional)
da criança segundo Piaget, “corresponde aproximadamente à faixa etária que vai dos 2 aos 7 anos, a
criança irá formar esquemas simbólicos que representam cópias internalizadas dos esquemas sensóriomotor”. Tal autora e outros autores, entendem que Piaget aponta que nesta fase do desenvolvimento a
criança apresenta as seguintes características: Egocentrismo, Realismo (materialização de sonhos e
medos, medos de monstros, etc) , Animismo/Antropomorfismo (explicações animisticas, características
humanas dadas a animais e plantas), entre outras que não são necessárias serem citadas aqui. Portanto,
a assertiva “[B] Irrealismo” está errada, já que a criança apresenta na verdade REALISMO, sendo esta a
ser apontada no gabarito. A assertiva “[D] Antropomorfismo” esta correta, não havendo nenhum
equívoco na questão.

PROVA DE PSICÓLOGO Nº 22, QUESTÃO Nº30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Há um
erro de digitação na terceira opção do parênteses “( ) A partir de um ano”, o correto deveria ser “Até um
ano”, tornando prejudicada a resposta a esta questão. Também há um erro de digitação no enunciado no
termo “psicossocial” que na verdade deveria ser “psicossexual”.

PROVA DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (ENGENHEIRO CIVIL) Nº 25, QUESTÃO Nº 21.
RECURSO INDEFERIDO. O enunciado da questão é claro quando cita “calculados para suportarem uma
carga ...” o que refere-se a NBR 6120 -Cargas para o cálculo de estruturas de edificações, portanto a o
recurso não pode ser considerado como deferido. Há de se observar que o conteúdo programático cita”
Normas técnicas (incluindo NBRs atinentes à área)” o que orienta ao elaborador a utilizar todas as
normas referentes aos assuntos pertinentes a engenharia, não sendo necessária a citação das normas
utilizadas nas questões.

PROVA DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (ENGENHEIRO CIVIL) Nº 25, QUESTÃO Nº 22.
RECURSO INDEFERIDO. O enunciado da questão é claro quando cita “ cálculo da estrutura” o que refere-

se a NBR 6120 -Cargas para o cálculo de estruturas de edificações, portanto a o recurso não pode ser
considerado como deferido. Há de se observar que o conteúdo programático cita”Normas técnicas
(incluindo NBRs atinentes à área)” o que orienta ao elaborador a utilizar todas as normas referentes aos
assuntos pertinentes a engenharia, não sendo necessária a citação das normas utilizadas nas questões.

PROVA DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (ENGENHEIRO CIVIL) Nº 25, QUESTÃO Nº 26.
RECURSO DEFERIDO. ALTERAR RESPOSTA PARA A LETRA C. Foi cobrado do candidato os conhecimentos
para cálculo dos coeficientes vertical, a resposta correta seria a letra C com os coeficientes φvão central:
1,30 ; φ balanço: 1,38.

É nosso parecer, S.M.J.

Atenciosamente,
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda.

