PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARIANA
EDITAL 001/2018
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA

NÍVEL MÉDIO
CARGOS: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias,
Assistente Odontológico, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Laboratório.
Questão 14: Alterar gabarito de D para C.

CARGO: EDUCADOR SOCIAL - MÉDIO
QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Aryane Carneiro Santana
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em relação ao questionamento da candidata, temos a esclarecer que: em todas as gramáticas
consultadas a palavra “cônjuge” é um substantivo masculino, uniforme, isto é, apresenta uma única forma, tanto para o
masculino quanto para o feminino. Os substantivos uniformes subdividem-se em epicenos, comuns de dois gêneros e
sobrecomuns. Os sobrecomuns designam pessoas e o gênero é fixo (sempre masculino ou sempre feminino). A palavra
“cônjuge” está colocada nesse tipo.
A Gramática Escolar da Língua Portuguesa, de Evanildo Bechara, membro da Academia Brasileira de Letras, considera
a palavra “cônjuge” como substantivo sobrecomum (p.89).
No site da Academia Brasileira de Letras (http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario) a palavra
“cônjuge” está como “substantivo masculino”. O VOLP é o vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa. Os dicionários
consultados, Houaiss, Aulete, Sacconi, Michaelis e Bechara consideram a palavra “cônjuge” como substantivo
masculino, isto é, considera um só gênero.
De acordo com a Moderna Gramática da Língua Portuguesa, de Evanildo Bechara, 37ª edição atualizada pelo Novo
Acordo, 2009, “...os substantivos de um só gênero denominados sobrecomuns, aplicados a pessoas, cuja referência a
homem ou a mulher só se depreende pela referência anafórica do contexto: o algoz, o carrasco, o cônjuge.”
Pelo exposto, apenas a alternativa B responde corretamente a questão, de acordo com o comando.
Fontes pesquisadas:
- Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla, ed. 2008, p.138.
- Curso Prático de Gramática – Ernani Terra, ed.2011, p.78.
- Gramática Escolar da Língua Portuguesa – Evanildo Bechara, 2ª ed. Ampliada e atualizada pelo novo Acordo
Ortográfico, 2010, p. 89.
- Gramática da Língua Portuguesa (conforme o Acordo Ortográfico) – Pasquale & Ulisses 2009, p.220.
- Aprender e praticar gramática – Mauro Ferreira, ed. 2014, p., 246.
- Nossa Gramática Completa – Luiz Antônio Sacconi, 2008, p.133 (totalmente organizada pelo novo Acordo Ortográfico)
- Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Melo Mesquita, ed. 2009, p.194 (conforme a nova ortografia)
- Gramática – Teoria e Exercícios – Edição renovada, Paschoalin & Spadoto, ed. 2008, p.36
- Dicionários citados na justificativa (3º parágrafo)
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA
QUESTÃO: 14
CANDIDATO(S): Letícia Kelly Teixeira Gonçalves
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de D para C.

CARGO: MONITOR DE CRECHE
QUESTÃO: 13
CANDIDATO(S): Sandra dos Santos Corgozinho
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada a candidata, alega que o enunciado da questão está mal elaborado levando a
exclusão da alternativa (C), móbiles coloridos e sonoros. Ao analisarmos a questão verificamos que o enunciado é bem
objetivo e não sugere dúbia interpretação. O monitor ao orientar os brinquedos e materiais
deve oferecer para os bebês que não engatinham brinquedos como móbiles coloridos, sonoros, que se movimentam e
criam cintilações encantando os bebês, que se envolvem, prestando atenção e evidenciando prazer pelo movimento
dos braços e pernas. As demais alternativas apresentam tipos de brinquedos destinados a criança maiores.
De acordo com a publicação Brinquedos e Brincadeiras de Creche – Manual de Orientação Pedagógica, documento
técnico com a finalidade de orientar professoras, educadoras e gestores na seleção, organização e uso de brinquedos,
materiais e brincadeiras para creches, os móbiles coloridos e sonoros são brinquedos que permitem experiências
visuais e motoras para os bebês que ainda permanecem deitados, não engatinham. Os móbiles são estruturas simples
ou complexas que balançam, em geral penduradas, ou podem permanecer próximas das crianças para sua exploração
e não enfeite, adorno ou objeto decorativo como afirma o candidato. No berçário, a criança aprende pelo toque, pelo
tato, pelo olfato, o bebê demonstra prazer pelo movimento dos braços e pernas. A alternativa que responde a questão é
a letra (C).
Bibliografia:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf
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NÍVEL SUPERIOR
CARGOS: Assistente Social II, Bioquímico, Educador Social – Superior,
Fonoaudiólogo, Geógrafo, Instrutor de Atividades Físicas e Recreação I e II,
Professor de Educação Básica – Inglês, Terapeuta Ocupacional:
Questões anuladas: 01, 02, 03, 04, 08
CARGO: Médico Plantonista Pediatra:
Questões anuladas: 01, 02, 03, 04, 07
As questões acima relacionadas foram impressas com tonalidade diferente das
outras alternativas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL I
QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Maria do Carmo Elias, Rita de Cassia Mendes da Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Maria do Carmo Elias, Rita de Cassia Mendes da Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Maria do Carmo Elias, Rita de Cassia Mendes da Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Maria do Carmo Elias, Rita de Cassia Mendes da Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Maria do Carmo Elias, Rita de Cassia Mendes da Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 14
CANDIDATO(S): Polyana da Silva Coelho
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Importante observar que objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do município de Mariana (Lei complementar nº 168, de 07 de Novembro de 2017). Identificar e caracterizar
os ecossistemas do município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os
riscos e os usos compatíveis, em parceria com a sociedade, universidades e as instituições públicas de pesquisa da
área ambiental. Garantir a participação popular, a prestação de informações relativas ao meio ambiente e o
envolvimento da comunidade. Melhorar continuamente a qualidade do meio ambiente e prevenir a poluição em todas as
suas formas. No caso, o equívoco consiste em promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
efetiva e potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais ambientais por meio de pereceres técnicos
emitidos pelas empresas de mineração instalada no município com no mínimo 2 anos de execução e tributação
em dia (o contrário, este é uma competência do poder público). O questionamento da candidata não condiz com o
que foi enunciado na questão, pois a mesma foi extraída da legislação municipal.
Fonte: Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Mariana. Lei complementar
nº 168, de 07 de Novembro de 2017.
Mantido o gabarito conforme publicado.
QUESTÃO: 17
CANDIDATO(S): Solimar Cristina Gonçalves
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela Constituição Federal
de 1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é definida como Política de
Seguridade Social, compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter
de Política Social articulada a outras políticas do campo social.
A Assistência Social, diferentemente da previdência social, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os
cidadãos que dela necessitarem. Realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da
sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, à velhice; amparo a
crianças e adolescentes carentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção de
integração à comunidade para as pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e as pessoas com
deficiência.
Em 2005, é instituído o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, descentralizado e participativo, que tem por
função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira.
Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os três entes federativos
que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva de seguridade social no campo da
assistência social.
Em 6 de julho de 2011, a Lei 12.435 é sancionada, garantindo a continuidade do SUAS.
O Sistema organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção Social
Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e
benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial,
destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por
ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos.
O SUAS engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma articulada aos
serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. Também gerencia a vinculação de entidades e
organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações
de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes, quando é o caso.
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A gestão das ações e a aplicação de recursos do Suas são negociadas e pactuadas nas Comissões Intergestores
Bipartite (CIBs) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Esses procedimentos são acompanhados e aprovados
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e seus pares locais (Conselhos Estaduais e Municipais), que
desempenham o controle social.
Papel do Estado
Cabe ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social – Seds, um papel estratégico
na coordenação da política de desenvolvimento social do Estado: estabelecer rumos, diretrizes e fornecer mecanismos
de apoio às instâncias municipais, ao terceiro setor e à iniciativa privada.
Ao manter a responsabilidade pelo apoio financeiro aos municípios e entidades de assistência social, a Seds fixa sua
atuação no apoio técnico, capacitação, monitoramento e avaliação das ações sociais desenvolvidas em todo o Estado.
O questionamento da candidata não condiz com o que foi enunciado na questão, pelo contrário, estamos afirmando a
mesma concepção, não ficando claro e objetivo o que foi compreendido como possível erro da banca elaboradora.
Referência: http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/assistencia_sistema disponível em 10/08/2018.
Mantido o gabarito conforme publicado.
QUESTÃO: 19
CANDIDATO(S): Rita de Cassia Mendes da Silva, Solimar Cristina Gonçalves, Vanessa Ferreira Barbosa
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A despolitização das demandas sociais em direção à culpabilização dos indivíduos foi um dos
principais triunfos do neoliberalismo. O Serviço Social não está alheio a essa lógica. Sobre estas aspecto, a prática
social é uma categoria teórica que permite explicitar a constituição e as expressões do ser social e própria dinâmica
social na qual se insere. Neste sentido a prática profissional, a que se refere, é resultante da especialização do trabalho
coletivo, previamente determinada pela divisão social e técnica do trabalho, situando-se no âmbito das relações sociais
concretas com uma dimensão historicamente determinada, que vai se particularizar em diversos campos de trabalho
vinculados ao todo social (BAPTISTA, 2009).
Ainda completa:
A legitimidade da prática profissional pauta-se também nas interpretações normativas, cognitivas e de controle social
que se estabelecem no seu processo de historização e objetivação na sociedade. Desta maneira, ela passa a se
sustentar por meio de complexos mecanismos institucionais/legais que vão moldando seu corpo e forma, como as leis
que regulamentam a profissão, o currículo mínimo para formação profissional, o código de ética dos assistentes sociais,
entre outros instrumentos, ressaltando assim, que a constituição da prática profissional não se estabelece ou se define
apenas pela simples vontade de grupos determinados, mas sim num complexo jogo de relações presentes em
determinado momento histórico (XAVIER & MIOTO, 2014, p.03)
São os antagonismos entre as demandas institucionais e as demandas dos usuários que levam os profissionais a
estabelecerem tensão com o instituído através de seus processos de trabalho. Como consequência, a análise dos
processos institucionais que caracterizam os diferentes espaços sócio-ocupacionais, constitui uma segunda ordem de
mediações necessárias para a intervenção profissional. Apropriar-se dos processos institucionais em curso é condição
fundamental para planejar e decidir sobre ações profissionais e movimentar-se no apertado campo da autonomia
profissional. No caso, essa afirmativa dialoga com o que foi exposto acima.
As observações destacadas não possuem aspectos que comprometem a questão e o uso da referência indicada serviu
apenas como base para ilustrar o item previsto no edital.
Mantido o gabarito conforme publicado.
Referências:
BAPTISTA, M. V. Prática Social/Prática Profissional: a natureza complexa das relações profissionais cotidianas. In: ;
BATTINI, O. (Org.). A prática profissional do assistente social: teoria, ação, construção de conhecimento. São Paulo:
Veras, 2009. v. 1.
XAVIER, A. MIOTO, R. C. T. Reflexões Sobre a Prática Profissional do Assistente Social: relação teoria-prática,
historicidade e materialização cotidiana. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 13, n. 2, p. 355 - 365, jul/dez. 2014
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QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Rita de Cassia Mendes da Silva, Solimar Cristina Gonçalves
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA Importante destacar que na literatura especializada movimento da Reforma Sanitária nasceu no
contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de
ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não
abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor saúde, em busca da melhoria das condições de vida da população.
Grupos de médicos e outros profissionais preocupados com a saúde pública desenvolveram teses e integraram
discussões políticas. Este processo teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em
1986. Entre os políticos que se dedicaram a esta luta está o sanitarista Sergio Arouca.
As propostas da Reforma Sanitária resultaram, finalmente, na universalidade do direito à saúde, oficializado com a
Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
Mantido o gabarito conforme publicado.
Fonte:
https://pensesus.fiocruz.br/reforma-sanitaria, acesso em 10/08/2018.
BREDOW, Suleima Gomes; DRAVANZ, Glória Maria. Atuação do Serviço Social na Saúde Mental: entre os desafios e
perspectivas para efetivação de uma política intersetorial, integral e resolutiva. In. Revista Textos & Contextos (Porto
Alegre), v. 9, n. 2, p. 229 - 243, ago./dez. 2010.
QUESTÃO: 23
CANDIDATO(S): Rita de Cassia Mendes da Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão elucida como erro apenas o processo de finalização, avaliação e monitoramento do projeto,
por esse motivo não existe mais uma resposta correta. Etapa – Acompanhamento, avaliação e disseminação. A equipe
deve definir e relacionar as formas de acompanhamento e registro dos efeitos do projeto, tais como reuniões de
acompanhamento, relatórios ou outros meios, ações que podem e devem ser executadas durante a após a execução
do projeto.
Mantido o gabarito conforme publicado.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 207p.
QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Vanessa Ferreira Barbosa
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Conforme Jannuzzi (2002), o aparecimento e desenvolvimento dos indicadores sociais está
intrinsecamente ligado à consolidação das atividades de planejamento do setor público ao longo do século XX. Embora
se possa citar algumas contribuições importantes para a construção de um marco conceitual sobre os Indicadores
Sociais nos anos 20 e 30, o desenvolvimento da área é recente, tendo ganhando corpo científico em meados dos anos
60 no bojo das tentativas de organização de sistemas mais abrangentes de acompanhamento das transformações
sociais e aferição do impacto das políticas sociais nas sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas (JANNUZZI,
2002, p.1).
Ainda nesta perspectiva, ressaltamos que os indicadores sociais tem um papel fundamental na formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas. São os indicadores que informam a desigualdade de renda de um
país, o grau de violência de um estado e a taxa de desemprego do município. São os indicadores que permitem estimar
a efetividade das ações governamentais e avaliar em que medida o dinheiro público está sendo eficientemente utilizado.
São os indicadores que são utilizados pelos meios de comunicação para descrever a saúde de uma determinada
administração.
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Referências:
JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. Revista do
Serviço Público, Brasília, v.56, n.2, p.137-160, abr/jun, 2005.
__________. Considerações sobre uso, abuso e mau uso de indicadores nas políticas públicas municipais. Revista de
Administração Pública, Rio de Janeiro, v.36, n.1, p.51-72, 2002.
Mantido o gabarito conforme publicado.
QUESTÃO: 25
CANDIDATO(S): Maria do Carmo Elias, Vanessa Ferreira Barbosa
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A referida questão exigiu da/o candidata/o analisar os fundamentos do trabalho do assistente social,
entendidos na perspectiva das Diretrizes Curriculares da profissão de Serviço Social (ABEPSS, 1996) enquanto
conformados pelas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Assim, busca-se analisar as
particularidades dessas dimensões, compreendendo que elas se constituem em diferentes níveis de apreensão da
realidade da profissão, entretanto, devem ser entendidas como indissociáveis entre si, formando uma unidade. Nessa
perspectiva, acredita-se que o fortalecimento da articulação entre essas dimensões se expressa na potencialidade das
respostas profissionais competentes, de forma que o trabalho dos assistentes sociais estejam comprometidos com a
materialização do Projeto Ético-Político da profissão na contemporaneidade, estas perspectivas podem ser identificadas
em documentos oficiais e legitimados pela categoria profissional das/dos assistentes sociais. O item I “Existe uma
tensão gerada entre o projeto profissional, que designa o assistente social como ser dotado de liberdade e teleologia, e
a sua situação de trabalhador assalariado, ao serem apreendidas subjetivamente, expressam-se através de
reclamações acerca do distanciamento entre o projeto profissional e a realidade, ou sobre a discrepância entre teoria e
prática”, afirma a dificuldade em torno da materialização do projeto profissional.
Referências:
ABEPSS. Diretrizes gerais para o curso de Serviço Social. Com base no Currículo Mínimo aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária de 8 de novembro de 1996. Rio de Janeiro, novembro de 1996.
IAMAMOTO, Marilda. As dimensões ético-políticas e teórico-metodológicas no Serviço Social contemporâneo. In:
MOTA, Ana Elizabete (Org.) Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo: Cortez; Brasília:
OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2009.
Mantido o gabarito conforme publicado.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL II
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Eugenio Helvecio Ferreira de Morais
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O assunto abordado pelo recorrente não se refere ao disposto no item 12, subitens 12.1.1 e 12.1.2 do
Edital.
QUESTÃO: 20
CANDIDATO(S): Carolina Alcantara da Costa
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Conforme Ricardo Antunes (1998 e 1999), ocorre na atualidade um processo de “heterogeneização,
fragmentação e complexificação da classe trabalhadora”. O resultado mais brutal dessas transformações é a expansão,
sem precedentes na era moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global. A repercussão
dessas transformações no movimento dos trabalhadores provoca uma nítida tendência de diminuição das taxas de
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sindicalização, bem como da crescente burocratização e institucionalização das entidades representativas de classe.
Esse fenômeno também aparece no âmbito das políticas sociais, no caso do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), com o retorno da fragmentação dos usuários, como nos tempos passados, que foram vencidos pelo novo
modelo de proteção social inaugurado pelo Política Nacional de Assistência Social e pelo SUAS. Programas como
‘criança feliz’ provoca um retorno ao obsoleto, ao antiquado, às antigas formas de desmembrar o usuário e sujeito de
direitos: segregando diferentes convívios e atenções. Neste caso, criança (primeira infância), jovem e idoso, nesse
sentido, perdendo a dimensão socioeducativa tão pertinente ao trabalho da/o assistente social. Esse é o foco das
habilidades e competências exigidas do candidato/a ao pleito ao cargo público de assistente social proposto nesta
questão.
ANTUNES. Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 6. ed.
São Paulo: Cortez, 1998.
______. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.
Mantido o gabarito conforme publicado.

CARGO: COORDENADOR DO CRAS
QUESTÃO: 14
CANDIDATO(S): Cassia Pereira da Silva Malta
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Importante observar que objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do município de Mariana (Lei complementar nº 168, de 07 de Novembro de 2017). Identificar e caracterizar
os ecossistemas do município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os
riscos e os usos compatíveis, em parceria com a sociedade, universidades e as instituições públicas de pesquisa da
área ambiental. Garantir a participação popular, a prestação de informações relativas ao meio ambiente e o
envolvimento da comunidade. Melhorar continuamente a qualidade do meio ambiente e prevenir a poluição em todas as
suas formas. No caso, o equívoco consiste em promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
efetiva e potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais ambientais por meio de pereceres técnicos
emitidos pelas empresas de mineração instalada no município com no mínimo 2 anos de execução e tributação
em dia (o contrário, este é uma competência do poder público). O questionamento da candidata não condiz com o
que foi enunciado na questão, pois a mesma foi extraída da legislação municipal.
Fonte: Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Mariana. Lei complementar
nº 168, de 07 de Novembro de 2017.
Mantido o gabarito conforme publicado.
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CARGO: COORDENADOR DO CREAS
QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Ana Maria de Oliveira Walter
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Ana Maria de Oliveira Walter
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Ana Maria de Oliveira Walter
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Ana Maria de Oliveira Walter
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Ana Maria de Oliveira Walter
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Tiago Henrique Silva Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão é contemplado pelo programa de provas disposto no edital que rege o
processo seletivo, no que se refere a Noções de Topografia. O conhecimento dos tipos de modelos terrestres é
necessário para execução dos cálculos em Topografia:
Devido às irregularidades da superfície terrestre, utilizam-se modelos para a sua representação, mais simples,
regulares e geométricos e que mais se aproximam da forma real para efetuar os cálculos. Cada um destes modelos tem
a sua aplicação, e quanto mais complexa a figura empregada para a representação da Terra, mais complexos serão os
cálculos sobre esta superfície.
http://www.cartografica.ufpr.br/docs/topo2/apos_topo.pdf
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAksMAC/apostila-nocoes-topografia#
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QUESTÃO: 23
CANDIDATO(S): Alefe Freitas Figueiredo
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: 5.4.2 – O cronograma físico-financeiro.
O cronograma físico financeiro é um documento cujo objetivo é demonstrar a previsão da quantidade de
produção e dos desembolsos a ocorrer a cada período de execução de um projeto.
Elaborado a partir da concepção do diagrama de Gantt, este documento, comumente, apresenta: o tempo de
duração de cada atividade; a porcentagem física da atividade a ser cumprida a cada período ou o seu valor quantitativo;
e, os recursos financeiros requeridos por cada atividade em cada período em que é realizada. ( Ver Fig.5.2).
Ao se somar, em cada período, os valores monetários relativos a cada atividade, dispõem-se do fluxo de caixa
do empreendimento.
Atividade
%
Mes Me Me Me Me Me Me Me Mes
105 1
s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 9
$
1-Rodovia
1.1Físic %
9,5
14, 19, 19, 14, 14, 9,5
Implantação o
3
05
05
3
3
Fina 21, 2,0
3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0
nc
0
1.2 – Base Físic %
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,5
& Sub-Base o
5
5
5
5
5
5
Fina 32,
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
nc
0
1.3
- Físic %
10, 10, 10, 10,0
Acabament o
0
0
0
o
Fina 19,
1,9 1,9 1,9 1,9
nc
0
2 - Ponte
2.1
Físic %
20
20
20
13, 13, 13,3
Fundações o
34
33
3
Fina 15,
3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0
nc
0
2.2
Físic %
20, 20, 20,0
Pilares
o
0
0
Fina 20,
4,0 4,0 4,0
nc
0
2.3
Físic %
14,2
Tabuleiro
o
Fina 28,
4,0
nc
0
Fluxo
de
2,0
3,0 8,0 11, 10, 11, 13, 11, 15,9
Caixa
0
0
9
9
9
Fluxo
2,0
5,0 13, 24, 34, 45, 59, 71, 87,6
Acumulado
0
0
0
9
8
7
Fig. 5.2 – Cronograma Físico - Financeiro
Recomenda-se a adoção do cronograma, sob esta forma, para constar dos documentos de contrato de obras
ou serviços.
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Referrência: Universidade Federal de Santa Catarina, link abaixo, autores Antônio Victorino Avila e Antônio Edesio
Jungles, capítulo 5 (página 74).
http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5318%20-%20Planejamento_cap05.pdf
Apresentação dos autores
http://pet.ecv.ufsc.br/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/CAP.-4LivroPlanejPET.pdf
https://www.escavador.com/sobre/2078648/antonio-victorino-avila
https://www.escavador.com/sobre/3979737/antonio-edesio-jungles
QUESTÃO: 25
CANDIDATO(S): Alefe Freitas Figueiredo, Renan Araujo Duarte Castro, Thawan Dias Silva Andrade
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: 1.4 Limites de Atterberg
Os solos grossos como areias e pedregulhos podem ser caracterizados a partir unicamente da curva granulométrica.
Para os solos finos isto não é suficiente, porque os minerais constituintes dos mesmos interagem com a água, alterando
seu comportamento. A classificação dos solos finos é realizada a partir da curva granulométrica e dos valores dos
limites de Atterberg, que estão definidos adiante. Os solos finos possuem uma plasticidade que define sua capacidade
de expansão, contração e compressibilidade. Quanto maior o teor de argila maior será a plasticidade de solo. Como
definido adiante: Umidade é a relação entre o peso de água e o peso do solo seco. Existem vários tipos de argilo
minerais que podem ser mais ou menos plásticos. A consistência do solo varia com o teor de umidade (Fig. 1.5),
podendo estar em um dos estados:
- sólido – não há variação de volume com a secagem.
- semi-sólido – há variação de volume com a secagem.
- plástico – moldável.
- liquido – fluido denso.

Figura 1.5. Variação da consistência do solo com a umidade
Referência: USP, MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES, Profa. Dra Heloisa Helena Silva Gonçalves, Prof. Dr.
Fernando A M. Marinho, Prof. Dr. Marcos Massao Futai e revisado em 2014 por: Profa. Dra Heloisa Helena Silva
Gonçalves.
http://www.fau.usp.br/arquivos/disciplinas/au/pef0522/PEF0522-Notas%20de%20Aula.pdf
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CARGO: MÉDICO DIVERSAS ÁREAS
QUESTÃO: 15
CANDIDATO(S): Andre Pereira Pinto
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato alega que a questão não especificou a espécie da febre amarela, se urbana ou silvestre.
Entretanto, seu argumento não se sustenta já que no próprio enunciado da questão já é possível saber que se trata da
febre amarela urbana já que agrupou no enunciado as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti Dengue, Febre
amarela, Zika e Chikungunya. Face ao exposto, recurso indeferido.
QUESTÃO: 19
CANDIDATO(S): Alan da Costa Santos, Carla Cristina Duarte Galvão, Lennon da Costa Santos, Leonardo Brandão
Barros Lima
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam anulação da questão sob o argumento de apresentar duas alternativas
incorretas, B e D (gabarito da questão). Entretanto, o argumento não se sustenta já que a alternativa B encontra-se
correta. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia “Dentre as centenas dores de cabeça conhecidas atualmente a
que mais se destaca é a enxaqueca, tanto pela sua elevada frequência na população quanto pelo grau de incapacidade
que provoca nas pessoas que sofrem desta doença.”
Face ao acima exposto, considerando que apenas a alternativa D, gabarito da questão, encontra-se incorreta, recurso
indeferido.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - PEDIATRA
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Ana Paula Diniz Gomes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A referência bibliográfica utilizada para elaboração da questão foi escrita e divulgada pelo INSTITUTO
LATINO AMERICANO DE SEPSE - IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE – PROTOCOLO
CLÍNICO: Atendimento ao paciente adulto com sepse / choque séptico – Revisado em junho de 2017. A referência
citada apresenta como novo conceito de choque séptico como “Sepse que evoluiu com hipotensão não corrigida com
reposição volêmica (PAM ≤65 mmHg), de forma independente de alterações de lactato”, exatamente como descrito na
questão. Ressalta-se ainda que a referência citada pela recorrente não se trata da última atualização (2016). Referência
disponível em: http://www.ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/protocolo-de-tratamento.pdf
QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Ana Paula Diniz Gomes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017: “A utilização da cânula orotraqueal, com um
sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, é recomendada para pacientes que irão
permanecer sob VM acima de 48h ou 72h”. Portanto, a aspiração é indicada, mas a indicação da cânula orotraqueal
não é recomendada acima de 24 horas – Alternativa B INCORRETA.
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Referente à questão C, que a recorrente considera incorreta, a mesma referência orienta que os bloqueadores
neuromusculares estão indicados para a intubação endotraqueal e durante a VM a fim de eliminar o assincronismo com
o respirador em pacientes com insuficiência respiratória grave ou para reduzir o risco de desintubação acidental devido
à via aérea instável. O tópico em questão é apresentado como “Fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares”
e apresenta a afirmativa da questão como uma condicionante para tal. Alternativa C CORRETA.
QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Ana Paula Diniz Gomes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A referência consultada para a elaboração da questão é a mesma citada pela recorrente. Ao contrato
do que está escrito na questão A (Incorreta), a referência especifica que se deve: “logo depois de posicionar o paciente
sob fonte de calor radiante sem secá-lo, introduzir o corpo, exceto a face, dentro do saco plástico e, a seguir, realizar
as manobras necessárias”.
Letra A: “Para diminuir a perda de calor, após posicionar o paciente sob fonte de calor radiante e secá-lo, introduzir o
corpo, exceto a face, dentro do saco plástico e, a seguir, realizar as manobras necessárias. Recurso INDEFERIDO.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
QUESTÃO: 07
CANDIDATO(S): Eduardo Lara Ribeiro
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A argumentação do candidato para o uso da crase está correta, conforme a norma culta, porém o
enunciado pede para marcar a opção em que o uso da crase seguiu a mesma regra da frase “... chega-se à
política ...”.
A crase acima é obrigatória!
Em todas as alternativas, há a presença da preposição “a”.
a) Os funcionários chegarão às oito horas. Regra: indicação exata de horas.
b) A secretária estava à espera do técnico de informática. Regra: Locução prepositiva com palavra
feminina.
c) Assistimos à festa de abertura da Copa pela TV. Regra: verbo regido de preposição “a” + palavra
feminina “festa”. CRASE OBRIGATÓRIA!
d) Eles agradeceram à minha colega de trabalho. Regra: verbo regido de preposição “a” + pronome
possessivo. CRASE FACULTATIVA.
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CARGO: NUTRICIONISTA
QUESTÃO: 16
CANDIDATO(S): Elaine Aparecida de Lanna
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que a questão não especificou a espécie da febre amarela, se urbana ou silvestre.
Entretanto, seu argumento não se sustenta já que no próprio enunciado da questão já é possível saber que se trata da
febre amarela urbana já que agrupou no enunciado as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: Dengue, Febre
amarela, Zika e Chikungunya. Face ao exposto, recurso indeferido.
QUESTÃO: 17
CANDIDATO(S): Elaine Aparecida de Lanna, Hellen Vidal Santos, Luana Mol Gonçalves, Naira Lee de Castro Cotta,
Raianne dos Santos Baleeiro
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Erro de digitação na alternativa B.
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Elaine Aparecida de Lanna, Naira Lee de Castro Cotta
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Pode-se adotar a folha de balanço para obter informações sobre a disponibilidade de alimentos no
país ou outros indicadores de consumo alimentar¹. Os dados das pesquisas realizadas no Brasil utilizando a folha de
balanço fornecem a disponibilidade de alimentos para a população e são considerados como estudos de consumo
alimentar².
De fato a referência citada em recurso² refere que a folha de balanço identifica tendências no perfil de consumo
alimentar de grandes grupos populacionais, mas a alternativa A não faz referência ao que a população realmente
consumiu, e sim tendência (propensão) no consumo alimentar de grandes grupos populacionais.
REFERÊNCIAS
1. Fisberg RM, slater B, marchioni DML, martini LA. Inquéritos alimentares: métodos e bases científicas. São Paulo:
Manole, 2005.
2. Anjos LA, Souza DR, Rossato, SL. Desafios da medição quantitativa da ingestão alimentar em estudos
populacionais. Rev Nutr, Campinas, 22(1): 151-161, jan/fev, 2009.
3. Kac, G., Sichieri, R., and Gigante, DP., orgs. Epidemiologia nutricional [online]. Rio de Janeiro: Editora
FIOCRUZ/Atheneu, 2007, pp. 181-200. ISBN 978-85-7541-320-3. Available from SciELO Books
<http://books.scielo.org>.
QUESTÃO: 20
CANDIDATO(S): Carla Eduarda Rocha, Elaine Aparecida de Lanna, Naira Lee de Castro Cotta
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: As quatro vitaminas lipossolúveis desempenham funções específicas no crescimento e na modelagem
do corpo conforme apresentado em recurso, mas três das quatro vitaminas (A, D e K) desempenham funções
importantes no crescimento e na remodelagem óssea. A vitamina K ajuda a sintetizar uma proteína óssea específica, a
vitamina D regula essa síntese, e a vitamina A controla quais genes de crescimento ósseo respondem a vitamina D.
Aqui, a função de uma depende da outra¹. As evidências recentes sugerem que a vitamina E também atua na regulação
dos processos de sinalização celular e de expressão gênica, como nas enzimas metabolizadoras de substâncias²,
porém a função primária da vitamina E é atuar como antioxidante, mesmo a capacidade de expressão gênica sendo
descrita em alguns estudos, os mecanismos moleculares precisam ser melhor elucidados³.
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REFERÊNCIAS
1. Whitney E Rady S. Nutrição, Vol 1: entendendo os nutrientes. São Paulo: Cengage Learning, c2008. 332p.
2. MAHAM, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e dietoterapia. 13ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier,
2012. 1227 p (p 71).
3. Cohen C, Silva CS, Vannucchi H. Funções Plenamente Reconhecidas de nutrientes: vitamina E. Comitê de Nutrição,
ILSI Brasil – International Life Sciences Institute do Brasil, Setembro 2014.
QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Carla Eduarda Rocha
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão refere-se à cocção de leguminosas, não descreve métodos para prevenção dos malefícios
causados pelo sódio. Na alternativa D, também não há citação sobre adição excessiva de sódio para reduzir a formação
da camada superficial de espuma na cocção das leguminosas. Na fervura inicial das leguminosas forma-se uma
camada superficial de espuma que diminui parcialmente com adição de sal de cozinha e gordura¹. A técnica de adição
de sal é comumente realizada em práticas de laboratório de técnica dietética e é tão bem descrita na literatura quanto à
adição de gordura. E se avaliarmos pelo contexto apresentado no recurso, a gordura também deveria ser evitada.
REFERÊNCIAS
Ornellas, lieselotte H.; Técnica Dietética, 7ª ed., São Paulo: Atheneu, 2001, 330 p.

CARGO: ODONTÓLOGO PSF
QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Lucas Sales Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A ironia/humor está presente, de modo muito claro, apenas na frase “Como não dá para ser sempre
um Machado de Assis, um Rubem Braga, um Luis Fernando Veríssimo, há que se contentar com um mínimo de
estilo e uma boa escolha de tema.” (8º parágrafo)
Nas demais alternativas, o mesmo não ocorre. No trecho “Temas palpitantes, certamente de interesse público,
estão no campo da educação: há, por exemplo, quem veja nos livros de História uma orientação ideológica
conduzida pelos autores (...)”, houve uma constatação real do autor sem crítica ou ironia.
QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Leticia Gomes Gonçalves
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A retenção dental prolongada não deixa de ser um fator local que pode influenciar na
sequência/cronologia de erupção por poder ser causada por um fator sistêmico. A questão 24 não considera fatores
etiológicos da retenção prolongada, mas sim, as consequências dela para o processo de erupção.
Outro aspecto não observado pela candidata é que a alternativa “D”: Presença de anomalias de forma, como dentes
supranumerários não pode ser considerada uma alternativa válida para a questão, visto que dentes supranumerários
não são anomalias de forma, mas sim de número.
Logo, a questão 24 não deve ser anulada e não cabe argumentação sobre sua correta elaboração.
Referências:
- Maia LC, Primo LG. Coordenação Iazzetti J e Primo LG. Odontologia integrada na infância. São Paulo: Santos, 2012.
270p.
- Correa MS. Odontopediatria na primeira infância - 2010.
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- Guedes Pinto AC. Odontopediatria – 8ª ed. 2010.
QUESTÃO: 25
CANDIDATO(S): Lilian Marcia Santos Miranda, Lucas Sales Silva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Os candidatos questionam ser “Eixo”, um dos princípios para a exodontia. Ao citar a bibliografia
utilizada para a elaboração da referida questão, acrescentam ao texto original uma compreensão pessoal,
erroneamente.
Abaixo, encontra-se a transcrição exata do trecho sobre os princípios da exodontia presente na Página 68 do livro:
Kriger L., Moysés SJ., Moysés ST. Coordenadora Maria Celeste Morita. Autora: Edela Puricelli. ABENO:
Odontologia essencial: parte clínica. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 160p.
“A roda se caracteriza por movimentos circulares e está associada a um eixo. Seu princípio é aplicado nos elevadores,
especialmente naqueles com lâminas ativas triangulares. Estas, apoiadas entre o osso alveolar e a peça dentária,
girando sobre seu próprio eixo, provocam a remoção do dente.”
Logo, o termo “Roda” não é sinônimo de “Eixo”. Não existe um princípio da exodontia denominado “Eixo”.

CARGO: PEDAGOGO
QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Maria de Lourdes Guedes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Maria de Lourdes Guedes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Maria de Lourdes Guedes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Maria de Lourdes Guedes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Maria de Lourdes Guedes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INGLÊS
QUESTÃO: CANDIDATO(S): Adriana Carla de Barros Costa, Aline Nogueira Guerrieri, Fabrícia Azevedo Teixeira, Maria de Lourdes
Reis
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O assunto abordado pelo recorrente não se refere ao disposto no item 12, subitens 12.1.1 e 12.1.2 do
Edital.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES
QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Pedro Silva, Samir Saleh
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 02
CANDIDATO(S): Pedro Silva, Samir Saleh
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Pedro Silva, Samir Saleh
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Pedro Silva, Samir Saleh
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Pedro Silva, Samir Saleh
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL E
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Maria das Graças Tavares Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Maria das Graças Tavares Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Maria das Graças Tavares Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 10
CANDIDATO(S): Maria das Graças Tavares Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA
QUESTÃO: 01
CANDIDATO(S): Angela Maria Eleuterio
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Angela Maria Eleuterio
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Angela Maria Eleuterio
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
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QUESTÃO: 12
CANDIDATO(S): Angela Maria Eleuterio
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, a candidata alega que a assertiva da questão que diz “determina que a
criança deve estar plenamente alfabetizada até o fim do segundo ano, não pode ser considerada totalmente correta.”
Ao analisarmos a questão verificamos que a Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental apresenta uma
mudança importante em relação aos textos anteriores. Uma delas é que toda criança deve estar plenamente
alfabetizada até o fim do segundo ano, na versão anterior da Base, o prazo era até o terceiro ano. Antes, a
alfabetização deveria ser concluída até o 3º ano do ensino fundamental. A Base antecipa esse processo, estabelecendo
que os alunos sejam alfabetizados até o fim do segundo ano. O candidato sugere que há controvérsias sobre o assunto
e cita o artigo: MEC e CNE buscam acordo sobre o ciclo de alfabetização na Base da revista Nova Escola.
Constatamos que o artigo da revista Nova escola publicado em 31 de Agosto de 2017, citado pelo candidato, afirma que
a notícia de que o Ministério da Educação (MEC) e Conselho Nacional de Educação (CNE) teriam decidido manter o
término do ciclo de alfabetização para o 3º ano do Fundamental não procede e ao analisarmos a resolução citada pelo
candidato verificamos que à RESOLUÇÃO SEE Nº 2.197, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012 constatamos que a mesma,
dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas Escolas Estaduais de Educação Básica de Minas Gerais.
A questão supracitada é referente a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, que institui e orienta
a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação
pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se
apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de
escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Portanto o recurso é improcedente.
Bibliografia:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
https://g1.globo.com/educacao/noticia/veja-8-pontos-de-destaque-na-nova-base-curricular-do-ensino-fundamental.ghtml

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PORTUGUÊS

QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Leidiane Pereira Neiva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 07
CANDIDATO(S): Leidiane Pereira Neiva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O verbo “chegar”, na Língua Portuguesa, pode ser intransitivo ou transitivo indireto. Na frase do
enunciado da Questão 7, o verbo é seguido pela preposição “a” e não pela preposição “em”. Portanto a frase “...
chega-se à política de preservação de bens naturais ...” obedece ao padrão culto quanto à regência verbal e quanto
ao uso da crase (preposição “a” + artigo feminino “a” referente à palavra “política” ).
O enunciado da questão pede para marcar a opção em que o uso da crase seguiu a mesma regra da frase “...
chega-se à política ...” (preposição “a” + artigo feminino “a”, sendo a crase obrigatória). A gramática apresenta outras
regras para uso da crase: indicação de hora exata, locuções prepositivas com palavras femininas, etc.).
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Observe as alternativas da Questão 7:
a) Os funcionários chegarão às oito horas. Regra: indicação exata de horas. Crase obrigatória.
b) A secretária estava à espera do técnico de informática. Regra: Locução prepositiva com palavra feminina.
Crase obrigatória.
c) Assistimos à festa de abertura da Copa pela TV. Regra: verbo seguido de preposição “a” + palavra feminina
“festa”. Crase obrigatória.
d) Eles agradeceram à minha colega de trabalho. Regra: verbo regido de preposição “a” + pronome possessivo.
Crase facultativa.
CONCLUSÃO:
A alternativa “c” apresentou a mesma regra para utilização da crase obrigatória, conforme a frase do enunciado da
questão, ou seja:
Verbo seguido de preposição “a” + palavra feminina “política”. Crase obrigatória
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Leidiane Pereira Neiva
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.

CARGO: PSICÓLOGO
QUESTÃO: 04
CANDIDATO(S): Daniela Cristina Souza Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Daniela Cristina Souza Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não se constatou nenhuma irregularidade na prova para este cargo.
QUESTÃO: 08
CANDIDATO(S): Ramila Cerqueira Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Apenas a frase “Chegamos em Belo Horizonte há dois dias” está incorreta. O verbo “chegar” pede
preposição “a”. A frase “Chegamos a casa no horário combinado” está correta. Não se usa crase diante da palavra
“casa” sem a determinação de um adjunto adnominal.
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QUESTÃO: 17
CANDIDATO(S): Daniela Cristina Souza Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde, “Viabilizando as deliberações da III Conferencia Nacional de Saúde
Mental, no sentido de normalizar a atenção a usuários de álcool e drogas, o Ministério da Saúde publicou portarias
voltadas para a estruturação de rede de atenção especifica a estas pessoas. A Portaria GM / 336 de 19 de fevereiro de
2002 (MS, 2002) define normas e diretrizes para a organização de serviços que prestam assistência em saúde mental,
tipo “Centros de Atenção Psicossocial – CAPS”- incluídos aqui os CAPS voltados para o atendimento aos usuários de
álcool e drogas, os CAPSad. Já a Portaria SAS / 189 de 20 de março de 2002 (MS, 2002) regulamenta a Portaria GM /
336, criando no âmbito do SUS os “serviços de atenção psicossocial para o desenvolvimento de atividades em saúde
mental para pacientes com transtornos decorrentes do uso prejudicial e/ou dependência de álcool e outras drogas”. A
necessidade de definição de estratégias específicas de enfrentamento que visam ao fortalecimento da rede de
assistência aos usuários de álcool e outras drogas, com ênfase na reabilitação e reinserção social dos mesmos levou o
Ministério da Saúde a instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Atenção Comunitária
Integrada aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, via Portaria GM / 816 de 30 de abril de 2002 (MS, 2002); mediante a
consideração da multiplicidade de níveis de organização das redes assistenciais localizadas nos Estados e Distrito
Federal, da diversidade das características populacionais existentes no País, e da variação da incidência de transtornos
causados pelo uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas, o Ministério da Saúde propõe a criação de 250
Centros de Atenção Psicossocial - CAPSad, dispositivo assistencial de comprovada resolubilidade, podendo abrigar em
seus projetos terapêuticos práticas de cuidados que contemplem a flexibilidade e abrangência possíveis e necessárias
a esta atenção específica, dentro de uma perspectiva estratégica de redução de danos sociais e à saúde.”
Portanto, a Portaria GM 816 diz “propõe a criação” sem definir o período que os CAPSad deverão ser criados. Como a
primeira preposição é embasada nessa portaria, está correta.
Sobre a quarta preposição, está correta uma vez que o Ministério da Saúde afirma “As ações de redução de danos,
mesmo dando prioridade à prevenção e o diagnóstico do HIV por meio de intervenções de troca e distribuição de
agulhas e seringas, deram visibilidade aos usuários de drogas injetáveis no SUS, promoveram a organização de
profissionais e usuários, trouxeram contribuições significativas para a revisão das leis em vigor e proporcionaram o
compartilhamento de saberes técnicos e saberes populares, criando condições para a construção de estratégias que se
mostraram eficazes na abordagem dos problemas de saúde dos consumidores de drogas. Hoje se configura, diante do
atual cenário a necessidade de sua expansão de forma a contemplar os estilos de vida dos diferentes usuários de
álcool e outras drogas, lidando com situações complexas configurando-se num campo de ações transversais e
multisetoriais, que misture enfoques e abordagens variadas, ou seja, resgatar sua dimensão de promoção à saúde.”
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Daniela Cristina Souza Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Sobre o Projeto Terapêutico Singular, a rede HumanizaSUS afirma: “Hoje a real importância do PTS O
Projeto Terapêutico Singular (PTS), é que ele é o principal instrumento de trabalho interdisciplinar dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), e possibilita a participação, reinserção e construção de autonomia para o
usuário/família em sofrimento psíquico. Desta forma, se considera a historia e as necessidades individuais e peculiares
de cada usuário e o contexto em que se encontra inserido. Assim, a elaboração desse tipo de projeto acontece por
meio da atuação singular do profissional-referência do usuário/família, e desse profissional com toda a equipe, por meio
de discussões e estudo do caso”. Ou seja, o usuário participa junto com o profissional de referência na construção do
seu PTS, uma vez que considera sua história e necessidades. Essa afirmativa não nega a participação do usuário e/ou
família.
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QUESTÃO: 19
CANDIDATO(S): Daniela Cristina Souza Santos, Ramila Cerqueira Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo o Código de Ética dos Psicólogos, “o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam
a Declaração Universal dos Direitos Humanos”, portanto a afirmativa I está incorreta.
A grafia da afirmativa IV não altera a sua interpretação, uma vez que essa afirmativa está incorreta. De acordo com o
Código de Ética dos Psicólogos, “o psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que: a) as
atividades de emergência não sejam interrompidas b) haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou
beneficiários dos serviços atingidos pela mesma”.
QUESTÃO: 20
CANDIDATO(S): Ramila Cerqueira Mol e Daniela Cristina Souza Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A candidata justifica seu recurso na resolução CFP 07/2009 a qual revoga a resolução CFP 12/200
que instituiu o Manual para Avaliação Psicológica de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação e condutores de
veículos automotores. Dessa forma, analisa a afirmativa apenas pela lógica da entrevista em contexto de avaliação para
candidatos a CNH. Segundo Machado em Manual de Avaliação Psicológica, A entrevista psicológica é uma
conversação dirigida a um propósito definido de avaliação. Sua função básica é
prover ao avaliador subsídios técnicos acerca da conduta do candidato, completando os dados obtidos pelos demais
instrumentos utilizados. Apesar de suas vantagens, a entrevista está sujeita a interpretações subjetivas do examinador
(valores, estereótipos, preconceitos, etc.). Deve-se, portanto, planejar e sistematizar indicadores objetivos de avaliação
correspondentes ao perfil examinado.
QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Ramila Cerqueira Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo Dalgalarrondo, nos transtornos afetivos as funções psíquicas mais afetadas são afetividade,
vontade, psicomotricidade e personalidade. A alteração da atenção ocorre nos quadros afetivos, “mania,
principalmente”. Na afirmativa V as funções psíquicas mais afetadas são afetividade, vontade, psicomotricidade e
personalidade, o que está correto. A ausência da função psíquica atenção não invalida a questão, uma vez que o autor
afirma que a atenção é mais afetada principalmente nos quadros de mania. A afirmativa V refere-se aos quadros
afetivos em geral, por isso está certa.
QUESTÃO: 23
CANDIDATO(S): Daniela Cristina Souza Santos
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A afirmativa II está incorreta. Segundo Bock, Furtado e Teixeira em Psicologias página 46, “ a base da
corrente skinneriana está na formulação do comportamento operante.”
A afirmativa V está incorreta. Segundo Freire em Raízes da Psicologia página 123, “o inconsciente, como a própria
palavra indica, contém os fenômenos dos quais não se tem nenhum conhecimento no momento, mas são passíveis de
ser atingidos, revividos e analisados”.
A afirmativa VI está incorreta. Segundo Bock, Furtado e Teixeira em Psicologias página 73, “ no livro A Interpretação
dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade. Essa teoria
refere-se a existência de três sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente.
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QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Ramila Cerqueira Mol
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O ECA afirma no Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho artigos 64 e 65
respectivamente, “Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Ao adolescente
aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.”, dessa forma a afirmativa
V está correta.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2018.
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