
 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DOS RECURSOS 
 

Foram protocolados/enviados recursos, conforme resumo a seguir: 
 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 
2177 ADELAINE CHAGAS CARVALHO  ENFERMEIRO - ESF 18 G.L.S. PÚBLICA 22, 23, 25, 28, 29 

4639 ALEXANDRE MÁRIO MAIO MOYSÉS ADVOGADO 
09 CONH. GERAIS 16 
30 ESPECIFICA 34 

3000 ANDERSON TOMAZ MENDONÇA 
TECNICO DE RADIOLOGIA E 

IMAGINOLOGIA 
27 ESPECIFICA 31 

3211 ANDRÉ DA CONCEIÇÃO SOUZA DE BRITO MOTORISTA  05 MATEMÁTICA  20 
5956 ANDREIA ELETO MAGALHÃES  PROFESSOR SI  24 ESPECIFICA  35 

1405 ANDREIA MARIA DA SILVA  ENFERMEIRO - ESF 
18 G.L.S. PÚBLICA 21, 25, 30 
33 ESPECIFICA  35 

8070 ARIANA OLIVEIRA SILVA  ENFERMEIRO – ESF  03 PORTUGUÊS 08 
3014 BRENO CÉSAR DA SILVA MENDES SERVENTE ESCOLAR  01 PORTUGUES  07 
5118 BRUNELLE PAGUAI ANTUNES OLIVEIRA  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  35 

2772 CHARLLES DA SILVA VIEIRA  CIRURGIÃO DENTISTA – ESF  
03 PORTUGUES  04 
18 G.L.S. PÚBLICA 30 
32 ESPECIFICA  33 

8335 CLEIDE NILZA CÂNDIDO  PROFESSOR SI 09 CONH. GERAIS  16, 17 
5384 CRISTIANE APARECIDA DE CAMARGOS  PEDAGOGO  09 CONH. GERAIS  12 
6225 CRISTIANO LEONARDO DE OLIVEIRA  FISIOTERAPEUTA  18 G.L.S. PÚBLICA 24 
7640 DANIEL FRANCISCO BORGES  MÉDICO – ESF  38 ESPECIFICA  39 

4610 DANIELA APARECIDA CARVALHO  PEDAGOGO  
03 PROTUGUÊS  09 
09 CONH. GERAIS 17 

4715 DANIELA GONÇALVES  PSICOLOGO  18 G.L.S. PÚBLICA 30 

1293 
DANIELA SILVA GUIMARÃES SANTOS 
DEMORES 

PROFESSOR SI  
03 PORTUGUES  02 
09 CONH. GERAIS  13, 18, 20 
14 LEGISLAÇÃO 24 

8560 DEBORA FERREIRA  ADVOGADO  

03 PORTUGUES  05 
09 CONH. GERAIS 16, 18 
14 LEGISLAÇÃO  24 
30 ESPECIFICA  35 

1042 DEISIANE GRAÇA CARVALHO  
ASSISTENTE DE 
CONTABILIDADE 

03 PORTUGUES  09 
09 CONH. GERAIS 17 

1678 DINEIA LOPES CALDEIRA PROFESSOR SI  03 PORTUGUES  09 
5557 DORLINDA MENEZES MONTEIRO  PROFESSOR SI  24 ESPECIFICA  33 
7251 EDUARDO LOPES MACHADO  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 

5528 ELIANE FERREIRA MARQUES DE FARIA  PEDAGOGO  
03 PORTUGUES  05 
09 CONH. GERAIS  12 

4717 ELISANGELA MARCIA DOS SANTOS  ADVOGADO  03 PORTUGUES  09 
8303 FABIANO ARAÚJO CUNHA  CIRURGIÃO DENTISTA – ESF  32  ESPECIFICA  36 
3133 FLAVIA STAEL ALVES FONSECA  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  33 
4482 FRANCIELE DANUBIA QUEIROZ FERREIRA  PEDAGOGO  09 CONH. GERAIS  12 

3438 FRANCISLANE JORDÃ LOPES  ENFERMEIRO – ESF  
18 G.L.S. PÚBLICA 22 

33 ESPECIFICA  36, 37, 38 
7010 GABRIEL MOTTA MOREIRA  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 
1390 GERALDA APARECIDA DE ARAUJO GUEVARA ASSISTENTE SOCIAL  31 ESPECIFICA  34 
8097 GISLENE MARIA DOS SANTOS MUNK  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 



 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 

1525 GRACIELA SILVA GONÇALVES MENDES  ADVOGADO  
03 PORTUGUES  09 
09 CONH. GERAIS  12, 20 

6390 GRACIELLE MAIS GONÇALVES NOGUEIRA  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 

4929 ISABELA MARIA TAVARES DO NASCIMENTO  ENFERMEIRO – ESF  18 G.L.S. PÚBLICA 27 

3549 ISABELA MOREIRA SILVA  ENFERMEIRO – ESF  
18 G.L.S. PÚBLICA 21, 25 

33 ESPECIFICA  35 
2044 ITALO LUCAS PEREIRA BAVUSO  ADVOGADO  03 PORTUGUES  09 

1058 JOANA D’ARC SANTANA  ENFERMEIRO – ESF  
18 G.L.S. PÚBLICA 25 

33 ESPECIFICA  34 
7628 JOÃO MARTINS TEIXEIRA BARBOSA  ADVOGADO  14 LEGISLAÇÃO  24 

1187 JOAO MAXIMIANO FONSECA TORRES LAGE  MÉDICO – ESF  
18 G.L.S. PÚBLICA 27 

38 ESPECIFICA  36 
6793 JOAO PIERRE CAIMAR PEREIRA GOMES  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05 MATEMATICA  20 

6528 JOSELITO DAMIAO DA SILVA  ENFERMEIRO  

09 CONH. GERAIS  15 

18 G.L.S. PÚBLICA 25 

33 ESPECIFICA  34 

2684 JULIANA OLIVEIRA SANTOS  ENFERMEIRO – ESF  

09 CONH. GERAIS  17 

18 G.L.S. PÚBLICA 21 

33 ESPECIFICA  34 
6709 KATIA PACHECO ARAUJO DA SILVA  MÉDICO VETERINÁRIO  03 PORTUGUES  09 

3206 KELLY RODRIGUES DA SILVA  FISIOTERAPEUTA  

09 CONH. GERAIS  18 

18 G.L.S. PÚBLICA 25 

37 ESPECIFICA  32, 34 
6429 KEMOEL LAZARO ESTEVÃO DE MELO  ENFERMEIRO – ESF  03 PORTUGUES  09 

1023 LEANDRO MARCOS DUARTE  MÉDICO – ESF  18 G.L.S. PÚBLICA 27 

3653 LEANDRO RODRIGO PEREIRA MATOS  ENFERMEIRO – ESF  18 G.L.S. PÚBLICA 30 

6395 LIDIA MARIA ELIAS  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
03 PORTUGUES  03 
05 MATEMATICA  14, 17, 20 
07 CONH. GERAIS  22 

7678 LIDIANA SILVA GUIMARAES  ASSISTENTE SOCIAL  09 CONH. GERAIS  12 
6727 LIVIA CATARINA FERREIRA SANTOS  ADVOGADO  30 ESPECIFICA 34 
1936 LIVIA SOBRINHO CHACO FILETO  PSICOLOGO 43 ESPECIFICA  38 
5930 LIZ DE FRANÇA PACHECO  ENGENHEIRO CIVIL  34 ESPECIFICA  31 

7362 LORENA AIRES LOMBARDI QUEIROZ  
FISCAL DE VIGILANCIA 

SANITÁRIA NS  
18 G.L.S. PÚBLICA 21, 25, 27 

2330 LORENY MAIA LOPES  PROFESSOR SI  
03 PORTUGUES  09 
14 LEGISLAÇÃO  24 

3047 LORRANA MARTINS SALGADO DE PAULA  MÉDICO VETERINÁRIO  40 ESPECIFICA  35 

3345 LUCAS ALVES GONTIJO  ENFERMEIRO  
09 CONH. GERAIS  12 

18 G.L.S. PÚBLICA 21, 25 

7508 LUCAS BATISTA THEODORO  MÉDICO VETERINÁRIO  
09 CONH. GERAIS  16 
40 ESPECIFICA  35 

6863 LUCAS GOMIDES SOARES  ENGENHEIRO CIVIL  34 ESPECIFICA  31, 38 

5193 LUCIANA GONÇALVES DA SILVA  
FISCAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA NS  
18 G.L.S. PÚBLICA 25 

1267 LUCIANA LIMA FONSECA  FISIOTERAPEUTA  18 G.L.S. PÚBLICA 25 

3857 LUCIANO MACIEL DOS SANTOS  FISCAL DE TRIBUTOS  09 CONH. GERAIS  12 
4944 LUIZ FERNANDO RIBEIRO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05 MATEMÁTICA  17, 20 
8161 LUIZ GUSTAVO FONSECA DE FREITAS  ENGENHEIR CIVIL  34 ESPECIFICA  31 
4720 LUMA FABIANE ALMEIDA  CIRURGIÃO DENTISTA – ESF  32 ESPECIFICA  31 
7634 MARA CRISTINA DA CRUZ  PSICOLOGO  43 ESPECIFICA  33, 39 

5258 MARIANA ALVES TINESOLI  MÉDICO VETERINÁRIO  
18 G.L.S. PÚBLICA 27 

40 ESPECIFICA  35 
1335 MARIANA DE FATIMA BLEME  AUXILIAR DE SERCRETARIA  07 CONH. GERAIS  22 

7665 MARIANE ELLEN FERNANDES SANTOS  ENFERMEIRO – ESF  18 G.L.S. PÚBLICA 27 

3126 MARLEM DIAS DE OLIVEIRA  TOPOGRAFO  29 ESPECIFICA  31, 33 

1640 MATEUS BENTO BATISTA ARANTES  ENGENHEIR CIVIL 
03 PORTUGUES  08 
09 CONH. GERAIS  17 
34 ESPECIFICA  31, 32 



 

INSC. NOME CARGO Nº DA 
PROVA PROVA Nº DA 

QUESTÃO 
7391 MARCOS ERNANE SILVA  VIGIA  04 MATEMATICA  15 

5794 MATHEUS HENRIQUE SOARES COUTO  ENFERMEIRO – ESF  
18 G.L.S. PÚBLICA 25, 30 

33 ESPECIFICA  34,36 
2673 MICHEL SANCHES FERREIRA  MÉDICO VETERINÁRIO  40 ESPECIFICA  35 

5773 MONICA OLIVEIRA PORTO  ENFERMEIRO  18 G.L.S. PÚBLICA 27 

2089 NAITRE FERREIRA BRITO  PEDAGOGO  09 CONH. GERAIS  16 
2379 NEANDER VENANCIO GUIMARAES OLIVEIRA  FISCAL DE TRIBUTOS  03 PORTUGUES  05 

4957 ORLANDO MARCOS CAMPOS PIMENTEL  FISCAL DE TRIBUTOS  
03 PORTUGUES  04, 09 
05 MATEMÁTICA  17 

4441 
PATRICIA GABRIELLE PERONA REIS DAS 
NEVES  

ADVOGADO  09 CONH. GERAIS  16, 18 

5434 PAULA CANDIDA CAVALIERI DE AZEVEDO  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 
3540 PRISCILA APARECIDA MARQUES  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 

4938 RAIMUNDA SIQUEIRA DOS SANTOS  FISCAL DE TRIBUTOS  
09 CONH. GERAIS  16 
14  LEGISLAÇÃO  24 

6947 RENAN MICHELINI DIAS  ENGENHEIRO CIVIL 34 ESPECIFICA  31 
4779 RITA CRISTINA CHICARELLI ETELVINO  PSICOLOGO  43 ESPECIFICA  32 
4384 ROBERTA CRISTINA DE MELO SILVA  ENFERMEIRO – ESF  33 ESPECIFICA  36 

3895 RODRIGO JOSÉ MACEDO GOMES  PSICOLOGO  
09 CONH. GERAIS  20 

18 G.L.S. PÚBLICA 25, 30 

4566 ROGERIO SANTOS FERREIRA  
FISCAL DE VIGILANCIA 

SANITARIA NS  
18 G.L.S. PÚBLICA 21 

6126 ROSEMARY MARIA FERREIRA  PSICOLOGO  
09 CONH. GERAIS  16 

18 G.L.S. PÚBLICA 25 

5106 SIMONE CRISTINA PASQUI  
FISCAL DE VIGILÂNCIA 

SANITARIA NS  
18 G.L.S. PÚBLICA 22 

36 ESPECIFICA  38 
1486 SUMAIA HERCULANO GOUVEIA  PROFESSOR SI  03 PORTUGUES  09 
2260 TATIANE XAVIER MELO REZENDE  ADVOGADO  30 ESPECIFICA  34 

5360 THAIS SANTOS BERNARDES  PROFESSOR SI  
09 CONH. GERAIS  16 
24 ESPECIFICA  37 

4692 THIAGO AMORIM ALKMIM DE OLIVEIRA  MEDICO VETERINARIO  
18 G.L.S. PÚBLICA 30 

40 ESPECIFICA  35 
7704 VANESSA APARECIDA DA SILVA  PSICOLOGO 43 ESPECIFICA  32 

6375 VANESSA APARECIDA VILELA  ADVOGADO  

03 PORTUGUES  09 
09  CONH. GERAIS  14, 15, 17 
14 LEGISLAÇÃO  24 
30 ESPECIFICA  34 

6365 VINICIUS FONSECA MARRA DE OLIVEIRA  PSICOLOGO  
18 G.L.S. PÚBLICA 26 

43 ESPECIFICA  38 

8673 VIRGINIA AGUIAR SORICE LANZETTA  MEDICO VETERINÁRIO  

09 CONH. GERAIS  17 

18 G.L.S. PÚBLICA 30 

40 ESPECIFICA  35 
3245 VIVIANE KOSCKY ANTUNES  PSICOLOGO  43 ESPECIFICA  33, 38 
7654 WELBERT MARTINS DE ALMEIDA  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05 MATEMATICA  20 

2350 WILSON ROCHA JUNIOR  
TECNICO DE RADIOLOGIA E 

IMAGINOLOGIA  
03 PORTUGUES  09 

18 G.L.S. PÚBLICA 25, 29 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 



 

d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “D” não está incorreta 
porque um dos significados para cálido ou cálida é quente. Podemos fazer uma analise de palavra dentro de um 
contexto ou não. A questão é uma análise fora de contexto, porém ainda sim com um significado. Como fonte de 
pesquisa e estudo o mais comum é utilizarmos o dicionário e sabemos que em via de regra o vocábulo aparece no 
masculino e no singular, porém em alguns dicionários logo em seguida vem à abreviatura -a ou –da, como nos 
exemplos abaixo considerando a flexão no feminino. Observamos então que o significado quente ou apaixonado 
vale para ambos, seja feminino ou masculino, não sendo válida a justificativa que a mudança de gênero, mudaria 
também o significado.  
cálido 
 
(cá.li.do) 
a. 
1. De temperatura alta; QUENTE: O dia cálido pedia roupas leves. [ Antôn.: frio. ] 
2. Fig. Muito intenso; marcado por entusiasmo, êxtase, paixão, ardor; ARDENTE: "...a seu mistério de alma, íntimo 
e cálido!" (Cecília Meireles, Solombra)) 
3. Que tem, traz ou é marcado por calor humano, por sensação de conforto, ternura, proteção etc.: Encontrou 
consolo na cálida presença dos amigos. 
Fonte:  http://www.aulete.com.br 
 
cálido, da adj. 1 que dá calor 2 afetuoso ou acolhedor: Um abraço cálido. 
Dicionário Didático de Língua Portuguesa. SM edições Ltda. 2ª edição, 2011.Pág.145. 
 
As palavras 
As palavras (entradas) são colocadas por ordem alfabética. No entanto, nenhum dicionário contém todas as 
palavras de uma língua.  
Existem algumas regras na apresentação das palavras: 
 · O substantivo é-nos apresentado no grau normal, no singular. 
 · O adjetivo aparece no grau normal, masculino, singular. 
 · O verbo é apresentado no infinitivo. 
 Alguns dicionários mais completos têm ainda a transcrição fonética da palavra (a forma como se pronuncia a 
palavra,) frases com exemplo de utilização da palavra (normalmente em itálico) e até antônimos. 
  
Fonte:   http://biblioteca-esca.webnode.pt/apoio-ao-estudo/como-consultar-um-dicionario/ 
 
[...], e as abreviações correspondentes são listadas na parte paralexicográfica do dicionário. Por sua vez, os 
dicionários de linguagem de especialidade necessitam de um restrito número de classes de palavras, porque os 
termos que compõem as entradas são, em grande parte, nomes substantivos, algumas são verbos e outras, 
unidades terminológicas complexas (UTCs). A indicação de gênero ganha importância porque, na gramática do 
português, todos os nomes possuem gênero. Mais relevante, ainda, é a marcação de gênero em dicionários de 
linguagem de especialidade, porque um termo, fora de contexto, pode receber marcação de gênero masculino ou 
feminino, a depender do conceito e do significado que tenha no discurso. 
 
Fonte:  AVALIAÇÃO DE DICIONÁRIOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA Enilde Faulstich* 
seer.ufrgs.br/organon/article/download/28346/16994 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO.  Apesar da alternativa “A” não possuir 
o acento agudo que o próprio candidato identificou como falha, esta falha de impressão não interfere na analise e 
posteriormente escolha da alternativa observando o enunciado. O mesmo pede “a alternativa que melhor explica 
[...].” A alternativa (A) por estar confusa deve ser imediatamente eliminada não apenas pela falha na impressão, 
mas porque traz informações divergentes do que foi pedido.  
(A) O eu poético confirma que a melhor terapia para  um poeta e transitar entre as loucuras da linguage m 
coloquial.  



 

O eu poético não utiliza a linguagem coloquial. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 03. RECURSO INDEFERIDO.  Há alguma confusão quanto ao 
pedido do candidato. Em nenhuma das alternativas foi feita alusão a adjetivos ou advérbios. O enunciado faz a 
análise da capacidade de inferência, conhecimento semântico e no caso da gramática a referência é a classe 
gramatical dos VERBOS e seus modos e por fim pessoas do discurso.  
 
Mantém a resposta do gabarito.  
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 04. RECURSO INDEFERIDO. Analisando o recurso podemos 
observar que no 1º caso a Alternativa B foi corretamente transformada em discurso indireto. O tempo verbal 
utilizado foi o Presente do Indicativo (Vou) sendo correta sua transposição para pretérito imperfeito do indicativo 
(ia) no discurso indireto, de acordo com a norma gramatical. A literatura pode ser consultada para maiores 
detalhes. Por se tratar de um discurso direto (característica da fala podendo ser coloquial como no exemplo) para 
o discurso indireto é necessário levar em conta esta particularidade para validar a resposta.  
 
No 2º caso, a alternativa C está correta de acordo com a norma gramatical. Pretérito perfeito (perdi) para pretérito 
mais-que-perfeito (perdera) como indicado abaixo. 
 
Na língua falada, o Futuro do Presente Simples é, hoje, de emprego relativamente raro. É substituído, mais 
geralmente, pelo Presente do Indicativo do verbo ir mais o Infinitivo do verbo principal:  
Vou sair mais cedo hoje. 
 

• Presente do Indicativo 

eu vou  
tu vais  
ele vai  
nós vamos  
vós ides  
eles vão 

• Pretérito Imperfeito do Indicativo 

eu ia  
tu ias  
ele ia  
nós íamos  
vós íeis  
eles iam 

• Futuro do Pretérito do Indicativo 

eu iria  
tu irias  
ele iria  
nós iríamos  
vós iríeis  
eles iriam 

• Futuro do Presente do Indicativo 

eu irei  
tu irás  
ele irá  
nós iremos  
vós ireis  
eles irão 
 
Pretérito perfeito  
 
Eu           perdi 

Pretérito mais que perfeito    
 
eu    perdera 



 

Tu           perdeste  
Ele/ela     perdeu 
Nós          perdemos 
Vós          perdestes 
Eles/elas perderam 
 
 

tu     perderas  
ele/ela    perdera 
nós    perdêramos 
vós    perdêreis 
eles/elas perderam 
 

 
Fonte: http://www.conjuga-me.net/verbo-perder   
 
Mudança de tempos verbais : 
Presente do indicativo  no discurso direto passa para pretérito imperfeito do indicativo  no discurso 
indireto.  
Pretérito perfeito  do indicativo  no discurso direto passa para pretérito mais-que-perfeito do indicativo  no 
discurso indireto . 
Futuro do presente do indicativo no discurso direto passa para futuro do pretérito do indicativo no discurso indireto. 
Presente do subjuntivo no discurso direto passa para pretérito imperfeito do subjuntivo no discurso indireto. 
Futuro do subjuntivo no discurso direto passa para pretérito imperfeito do subjuntivo no discurso indireto. 
Imperativo no discurso direto passa para pretérito imperfeito do subjuntivo no discurso indireto. 
 
Fonte : http://www.normaculta.com.br/discurso-direto-e-indireto/ 
 
FUTURO DO PRESENTE SIMPLES 
Indica essencialmente um fato como devendo realizar-se num tempo vindouro em relação ao momento em que se 
fala: 

 
O avião aterrissará dentro de quinze minutos. 
Domingo próximo haverá eleições. 
Exprime também probabilidade, dúvida, incerteza: 
“Ele terá seus vinte anos.” 
 
Na língua falada, o Futuro do Presente Simples é, hoje, de emprego relativamente raro. É substituído, mais 
geralmente, pelo Presente do Indicativo do verbo ir mais o Infinitivo do verbo principal:  
Vou sair mais cedo hoje. 
 
Também são usuais, com o valor de futuro, locuções com haver de, ter de, dever e outras: 
Tenho de sair mais cedo (indica obrigação); Devo sair (indica probabilidade); Hei de passar (exprime resolução) na 
prova. 
 
A narração pode comportar os dois níveis de linguagem. Recomendamos  que utilize a linguagem formal nas 
frases do narrador e a linguagem coloquial no registro da fala de algumas personagens. 
 
Fonte:  http://www.ebah.com.br/tipologia-textual 
 
Ao usar o discurso indireto para analisar o modo de falar de um personagem, o narrador o faz para dar relevo a 
uma expressão típica do personagem [...] o discurso indireto analisa o personagem por meio das formas de falar 
[...]. 
 
Fonte:  Para entender o texto: leitura e redação/José Luiz Fiorini, Francisco Platão Savioli. São Paulo. Editora Ática. Pág.183 e 
185. 
 
Bechara em suas Noções Elementares de Estilística explica o emprego de tempos e modos como fenômenos da 
língua falada. Ele exemplifica o uso do presente pelo futuro para indicar desejo firme, fato categórico não 
admitindo isso como incorreto. 
 
Fonte:  Moderna Gramática Portuguesa. Evanildo Bechara. Editora Nova Fronteira.  
 



 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 05. RECURSO INDEFERIDO. Como foi afirmado pelo candidato o 
(por quê)  desta forma deve vir após ponto como nos próprios exemplos do recurso. Não há ponto no exemplo da 
alternativa I. 
Desejo saber ________ você voltou tão tarde. 
 
 “Cujo” e sua flexões equivalem a "de que", "do qual" (ou suas flexões "da qual", "dos quais", "das quais"), "de 
quem". Estabelecem normalmente relação de posse entre o antecedente e o termo que especificam , atuando 
na maior parte das vezes como adjunto adnominal e em algumas construções como complemento nominal. Temos 
então nome no plural e masculino como  antecedente  e subsequente. Mantem-se a resposta do gabarito.  
 
Os professores ________ alunos passaram no vestibular, não paravam de comemorar. 
 
POR QUÊ 
Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto (final, de interrogação, de exclamação) ou de 
reticências, a sequência deve ser grafada por quê, pois, devido à posição na frase, o monossílabo "que" passa a 
ser tônico . 
Exemplos:  
Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? 
Será deselegante se você perguntar novamente por quê!  
 
Fonte: http://www.soportugues.com.br/  
 
3) Pronome Relativo CUJO (s), CUJA (s). 
"Cujo" e sua flexões equivalem a "de que", "do qual" (ou suas flexões "da qual", "dos quais", "das quais"), "de 
quem". Estabelecem normalmente relação de posse entre o antecedente e o termo que especificam, atuando na 
maior parte das vezes como adjunto adnominal e em algumas construções como complemento nominal. Veja: 
a) Adjunto Adnominal:  
Não consigo conviver com pessoas cujas aspirações sejam essencialmente materiais. (Não consigo conviver com 
pessoas / As aspirações dessas pessoas são essencialmente materiais). 
b) Complemento Nominal:  
O livro, cuja  leitura agradou muito aos alunos, trata dos tristes anos da ditadura. (cuja leitura = a leitura do livro) 
 
Fonte: http://www.soportugues.com.br/  
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 08. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
questão não é uma cópia fiel como afirma o candidato da questão da UFMS. Possui os mesmos verbos para 
analise e coincidentemente são parecidas. Porém a afirmativa do erro de concordância consiste em erro material 
justificando a anulação. 
  
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 09. RECURSO INDEFERIDO. Esta questão envolve uma 
interpretação do enunciado minuciosamente. Foi pedida “a alternativa que apenas um dos vocábulos em destaque 
está INCORRETO quanto à grafia”: APENAS UM. Se houver dois vocábulos ou nenhum vocábulo, obviamente 
não será a resposta.  
 
(A) O mandato  do prefeito foi cassado , porém ele estava ancioso  para voltar a se candidatar.  

(vocábulo correto: ansioso) Um vocábulo. 
(B) A indentidade  daquela mulher foi adulterada para que ela fugice  das autoridades. 

(vocábulo correto: identidade / fugisse) Dois vocábulos. 
(C) Por proceder  mal , o contabilista da firma foi considerado mau  profissional.  

(nenhum vocábulo incorreto) 
(D) As denúncias de privilégios  nas cadeias brasileiras é fato discutido  em foros  de todo o país. 
            (nenhum vocábulo incorreto) 
 

Significado de Apenas 

adv. De uma maneira exclusiva; que tem capacidade para excluir os demais; somente, exclusivamente ou 
unicamente: referia-se apenas ao companheiro de quarto. 
 
Fonte:  http://www.dicio.com.br/apenas/ 



 

an·si·o·so  |ô|  
(latim anxiosus, -a, -um) 
 
adjetivo 
1. Que tem ânsias. 
2. Aflito. 
 
Fonte:   http://www.priberam.pt/dlpo/ansioso  
 
i·den·ti·da·de   
(latim identitas, -atis) 
 
substantivo feminino 
1. Qualidade de idêntico. 
2. Paridade absoluta. 
3. Circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser ou aquele que outrem presume que ele seja. 
4. Circunstância de um cadáver ser o de determinada pessoa. 
5. [Álgebra]  Equação cujos dois membros são identicamente os mesmos. 
 
Fonte:  http://www.priberam.pt/dlpo/identidade 
 
fugissem fugisses 
 
"fugisse" , in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013.  
 
Fonte: http://www.priberam.pt/dlpo/fugisse. 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 15. RECURSO INDE FERIDO. RECURSO SEM 
FUNDAMENTAÇÃO.  O recurso não está devidamente fundamentado.  
 
O item XI-6 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2015 diz que: 
 
 XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 [...] 
 

6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda 
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 

  
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05, QUESTÃO 14. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Houve um equivoco ao definir o enunciado da questão. Deveria ter constado o seguinte: “Quantos operários, no 
mesmo ritmo, são necessários, no mínimo , para construir 40 metros de muro em 18 horas”?  
 
Sendo assim, a questão encontra-se anulada.  
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05, QUESTÃO 17. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve 
um equivoco ao definir o enunciado da questão. O preço correto da Televisão LCD é R$ 1.800,00 e não R$ 
1.830,00 conforme foi definido.  
 
Sendo assim, a questão está anulada.   
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05, QUESTÃO 20. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Houve um equivoco ao definir o enunciado da questão. Deveria ter constado que cada derrota valeria menos dois 
pontos  e não dois pontos conforme foi definido.  
 
Sendo assim, a questão está anulada.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÃO 22. RE CURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ  
ANULADA.  Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2500 a.C., os gregos já faziam 
homenagens aos deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi somente em 776 a.C. 



 

que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação de atletas de várias 
cidades-estado.  
 
Atletas das cidades-estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições 
esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo (luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo 
e de disco). Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louros. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 12. RE CURSO INDEFERIDO. A referida questão 
pede que o candidato assinale a alternativa incorreta. As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas e de acordo com 
a literatura pertinente à dengue. A alternativa incorreta é a “D”, pois, nos casos de suspeita de dengue, o cidadão 
deve procurar imediatamente atendimento e a auto-medicação é refutada pela literatura. 
 
O vetor foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex 
aegypti. Culex significa “mosquito” e aegypti, egípcio, portanto: mosquito egípcio. O gênero Aedes só foi descrito 
em 1818. Logo verificou- se que a espécie aegypti,  descrita anos antes, apresenta características morfológicas e 
biológicas semelhantes às de espécies do gênero Aedes – e não às do já conhecido gênero Culex. Então, foi 
estabelecido o nome Aedes aegypti. 
 
Fonte:  portalsaude.saude.gov.br 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 13. RE CURSO INDEFERIDO. A questão exige que o 
candidato tenha conhecimento dos países que não possuem saída para o Mar. Basta o candidato observar o 
mapa e assinalar a alternativa “C”. O mapa é um auxílio para responder à questão e não uma ferramenta 
necessária, pois, o candidato deverá ter esse conhecimento apropriado ao longo de sua escolarização. A análise 
do mapa é clara e os países presentes na alternativa “C” estão nominados no mapa, o que facilita a interpretação.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 14. RE CURSO INDEFERIDO. Trata-se de uma 
estratégia de empresas que programam o tempo de vida útil de seus produtos para que durem menos do que a 
tecnologia permite. Assim, eles se tornam ultrapassados em pouco tempo, motivando o consumidor a comprar 
um novo modelo. 
 
Fonte:  http://planetasustentavel.abril.com.br 
 
Nos Estados Unidos, os felizes anos 20 (1924-1929) foram marcados pela prosperidade econômica. A melhora do 
nível de vida foi alcançada graças à espetacular evolução da técnica, à organização do trabalho, ao 
desenvolvimento das indústrias química, mecânica e elétrica, à concentração de empresas, ao consumismo 
acelerado e ao crescimento industrial norte-americano, estimulado pelo forte protecionismo. 
O american way of life (ou 'estilo de vida americano') foi desenvolvido na década de 20, amparado pelo bem-estar 
econômico que desfrutavam os Estados Unidos. O sinal mais significativo deste way of life é o consumismo, 
materializado na compra exagerada de eletrodomésticos e veículos.  
 
Fonte:  http://www.klickeducacao.com.br/ 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 15. RE CURSO INDEFERIDO. A presidente do 
Brasil, Dilma Rousseff , anunciou no dia 13 de Maio de 2012, o novo programa do Governo Federal chamado 
de Brasil Carinhoso , que tem o objetivo central de beneficiar em torno de 2 milhões de famílias que tenham 
crianças de até 6 anos em sua formação. O programa Brasil Carinhoso  integra o Bolsa Família, e visa atender 
famílias que se encontram em extrema pobreza, que chegam a somar 50% do total de pessoas que se encontram 
nessa situação de extrema pobreza, cuja renda mensal geralmente é inferior a R$ 70,00 reais.  
 
Fonte : http://brasilcarinhoso.net/. 
 
A questão trata da criação do referido programa. As demais alternativas não estão de acordo com o enunciado da 
questão. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 16. RE CURSO INDEFERIDO. Alternativa “A”: Ao 
menos um a cada cinco estudantes no 3º ano do ensino fundamental da escola pública não atinge níveis mínimos 
de alfabetização em leitura, escrita e matemática. Esse número foi obtido com base nos dados da ANA (Avaliação 



 

Nacional de Alfabetização). A ANA é uma avaliação diagnóstica para o Pnaic (Programa Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa). ALTERNATIVA CORRETA . 
 
Alternativa “B”: A literatura acadêmica sobre Educação é clara ao afirmar que a formação docente é sempre um 
fator em desenvolvimento e que nenhuma transformação é realizada sem a participação do Professor. 
ALTERNATIVA CORRETA . 
 
Alternativa “C”: Mesma lógica da alternativa “B”. A formação docente é um verdadeiro processo de aprendizagem. 
ALTERNATIVA CORRETA . 
 
São Paulo – A taxa de analfabetismo das pessoas a partir de 15 anos diminuiu para 8,3% em 2013, ante 
estimativa de 8,7% no ano anterior. A estimativa é que o país tem 13 milhões de analfabetos, 297 mil a menos de 
um ano para outro. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada na 
manhã de hoje (18) pelo IBGE. Em 2001, a taxa chegava a 12,4%. 
 
Segundo a pesquisa, a maioria dos analfabetos era de mulheres (50,6%). Isso se repetiu no Sudeste (56,2%), no 
Sul (55,6%) e no Centro-Oeste (50,5%). A taxa geral caiu principalmente no Nordeste (de 17,4% para 16,6%, mas 
de acordo com o IBGE esta é a região que ainda concentra o maior número de analfabetos (53,6% do total 
nacional). 
 
O analfabetismo é maior entre as pessoas de mais idade, mostra a Pnad. Chega a 23,9% entre as que têm 60 
anos ou mais e a 9,2% na faixa de 40 a 59 anos. E vai se reduzindo à medida que a idade diminui: 4,6% de 30 a 
39 anos, 2,3% de 25 a 29, 1,5% de 20 a 24 e 1% de 15 a 19 anos. 
 
O número médio de anos de estudo foi de 7,5, em 2012, para 7,7. As mulheres têm média maior, de 7,9 anos, 
ante 7,4 dos homens. 
 
A taxa de escolarização mostra algum avanço. Em 2013, 98,4% das crianças de 6 a 14 anos estavam na escola. 
Eram 98,2% no ano anterior e 97% em 2007. Na faixa de 15 a 17 anos, eram 82,1% em 2007, 84,2% em 2012 e 
84,3% em 2013. 
 
Mas os números mostram também diminuição do número de estudantes atendidos pela rede pública. No ensino 
fundamental, foram de 86,5%, em 2012, para 85,7% do total. No médio, de 87,3% para 86,8%. No ensino 
superior, há certa estabilidade (de 25,4% para 25,2 %).  
 
Fonte:  http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2014/09/pnad-analfabetismo-diminuiu-no-pais-8922.html 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 17. RE CURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  Houve um equivoco ao digitar a data de construção de Brasília, devendo então a questão ser anulada.  
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 18. RE CURSO INDEFERIDO. A única alternativa 
incorreta sobre o contexto histórico citado na questão é a letra “C”.  
 
A alternativa “D” é correta acerca do contexto histórico abordado na questão: Franquismo. 
 
O Franquismo só chegou ao fim, como regime político, com a morte do ditador Francisco Franco em 1975, o que 
abriu espaço para a transição para uma democracia parlamentar. Em 2006, as Cortes Espanholas e o Parlamento 
Europeu condenaram o Franquismo com a justificava de que há provas suficientes para demonstrar que os 
direitos humanos foram violados durante o período de governo do ditador. Mas, mesmo assim, há ainda muitos 
seguidores e nostálgicos da ideologia Franquista na Espanha. Suas manifestações só não são mais visíveis 
porque foram proibidas em 2006 também.  
 
Fontes:  http://www.infoescola.com/historia/franquismo/; http://brasilescola.uol.com.br/historiag/franquismo.htm 
 

La dictadura.  



 

En 1939, tras la guerra civil, comenzó la dictadura del general Francisco Franco. 
La vida política de esta época se caracterizó por: 

• No existía una Constitución. En su lugar Francisco Franco promulgó una serie de 
leyes en la que se negaba, por ejmplo, la posibilidad de salir del país y no había 
libertad de expresión. 

• Todos los poderes del Estado se concentraban en las manos del dictador. 
• Se suprimieron los partidos políticos y los sindicatos. 

La dictadura terminó en 1975, tras la muerte de Franco. 
  

  

El Franquismo.  
Desde 1939 hasta 1975, en España no se podía elegir a la persona que iba a gobernar ni a 
aquellos que tendrían que decidir cómo había que convivir. A ese periodo tan largo de la 
historia española (casi cuarenta años) se le llama franquismo, porque gobernó el general 
Francisco Franco. 
Durante el franquismo, la economía española vivió varias etapas. 
 

• Periodo de autarquía (1939-1951).  Autarquía es una situación económica en la que 
un país tiene que vivir solo con lo que produce, sin comerciar con otros. 

• Periodo de crecimiento (1951-1973).  La economía mejoró en esta etapa gracias a 
que se establecieron relaciones con otros países. Además, comenzó el desarrollo del 
turismo extranjero, y los españoles que se habían tenido que marchar a trabajar a 
otros países (los emigrantes) seguían enviando dinero a España. 

• Periodo de crisis (1973-1975).  Al igual que en otros países del mundo, la economía 
española entró en crisis por la subida de los precios del petróleo en 1973. 
 

EL FINAL DEL FRANQUISMO 
El franquismo, el régimen de Franco, empezó a ser menos fuerte según pasaron los años. 
Cuando comenzó la década de 1970, la política franquista atravesaba momentos de 
debilidad. Como has visto antes, había comenzado una crisis económica, y además, cada vez 
era más fuerte la oposición de los que no estaban de acuerdo con el régimen. Por eso, la 
dictadura se acabó cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975. Comenzó, entonces, 
el reinado de Juan Carlos I,  que dio inicio a un nuevo periodo de la historia española: 
la transición.  Durante la transición, la democracia y la libertad regresaron a España 

 

 
Fonte:  http://www.polavide.es/edadcontemporanea/dictadura.html 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÃO 20. RE CURSO INDEFERIDO. Não há erro de 
abordagem metodológica nas alternativas corretas. A televisão não é o espaço da narrativa do real, mas da 
construção do real. Dessa forma, esse modelo de identidade negra que a teledramaturgia brasileira difunde acaba 
alimentando um imaginário de exclusão e reforça estereótipos sobre o negro na sociedade brasileira. Como avalia 
a professora de antropologia da ECA-USP Solange Martins Couceiro de Lima, no artigo "A personagem negra na 
telenovela brasileira: alguns momentos" (Revista USP, 2001), “a telenovela é, pois, a narrativa que veicula 
representações da sociedade brasileira, nela são atualizadas crenças e valores que constituem o imaginário dessa 
sociedade. Ao persistir retratando o negro como subalterno, a telenovela traz, para o mundo da ficção, um aspecto 
da realidade da situação social da pessoa negra, mas também revela um imaginário, um universo simbólico que 
não modernizou as relações interétnicas na nossa sociedade”. 
 
Fonte:  http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/representacao-do-negro-na-tv-antigos-estereotipos-e-
busca-contextos-positivos.htm 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 14, QUESTÃO 24. RECURSO DEFE RIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
Houve um equivoco ao definir as alternativas da questão. Há mais de uma resposta correta a ser assinalada. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 21. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  Houve um equivoco ao definir a primeira afirmativa da questão. Faltou à palavra 
“prestadores de serviços”, o que impossibilitou a sua resolução. Portanto a questão deve ser anulada.   
  



 

PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 22. RECURSO INDEFERIDO. 
Não ocorreu nenhuma ambiguidade no segundo período da frase, pois o sistema nacional de vigilância em saúde 
não pode ser de outro âmbito, além do nacional. Ou seja, nem estaduais, nem municipais. Caso contrário, não 
seria sistema nacional e sim sistema estadual ou sistema municipal. Os demais recursos não apresentam 
argumentos consistentes, uma vez que não se trata de vigilância sanitária, mas de vigilância em saúde. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO. O 
documento da referida política nacional de saúde do trabalhador não cita o ministério do meio ambiente, de forma 
que o recurso não procede. Segue o parágrafo do texto onde está descrita a articulação dos seguintes ministérios: 
"O presente documento apresenta os fundamentos de uma Política Nacional de Segurança e Saúde do 
Trabalhador, a ser desenvolvida de modo articulado e cooperativo pelos Ministérios do Trabalho, da Previdência 
Social e da Saúde, com vistas a garantir que o trabalho, base da organização social e direito humano 
fundamental, seja realizado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, a realização 
pessoal e social dos trabalhadores e sem prejuízo para sua saúde, integridade física e mental".  
 
Fonte:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_seguranca_saude.pdf 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. 
Segundo o documento: MANUAL DE AUDITORIA NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, 
disponível(file:///C:/Users/santu_000/OneDrive/Estudos/Material%20t%C3%A9cnico/Ministerio%20da%20Saude/M
anual%20Recurso%20%20Financeiro_2004-jul.pdf) no item 2.6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS;  2.6.1- FUNDO 
DE SAÚDE E SUA ORGANIZAÇÃO, "O acompanhamento e fiscalização dos recursos serão realizados pelos 
Conselhos de Saúde sem prejuízo das ações dos órgãos de controle". Segundo o mesmo documento, os bancos 
enviam "o aviso de crédito das transferências fundo a fundo ao Secretário de Saúde, Fundo de Saúde, Conselho 
de Saúde e Poder Legislativo dos respectivos níveis de governo (PT/GM/MS nº 059, de 16/01/98 e PT/GM/MS nº 
2.939/98)" e como está descrito no parágrafo anterior, o papel de legislar e planejar do âmbito do poder legislativo, 
independe do papel fiscalizador do conselho de saúde, de forma que o recurso não procede. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 25. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA A. O recurso procede, pois a referida portaria, citada pelos 
candidatos, substitui e atualiza a PNAB de 2012, usada para elaborar a questão. Nesse sentido, ocorreu a criação 
do Nasf 3, o que torna a afirmativa I verdadeira e também a mudança do numero de equipes vinculadas a cada 
Nasf 2, tornando a afirmativa II falsa. Nesse sentido, as afirmativas verdadeiras seriam a I e IV, portanto a 
alternativa “A” encontra-se correta e o gabarito deverá ser alterado. 
  
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 26. RECURSO INDEFERIDO. A 
Carta de Ottawa recomenda diversos requisitos fundamentais para a promoção da saúde, entre eles a 
alimentação, da mesma forma que nossa constituição. O fato de não aparecer a palavra saudável no referido 
documento não invalida, de maneira alguma, o conteúdo da questão. Neste caso, o candidato deveria apresentar 
argumentos que invalidem o termo "alimentação saudável" como fundamental para a promoção da saúde. Caso 
esses argumentos sejam encontrados na literatura, o candidato pode retornar com o recurso que a banca irá 
acatar. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 27. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.   

 
Pelo motivo acima exposto, a questão encontra-se anulada.  



 

PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O 
recurso não procede, pois em momento algum foi dito que não é o dentista que faz os procedimentos 
odontológicos. Foi dito que os procedimentos odontológicos são feitos pelas equipes quando existir equipe de 
saúde bucal. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 29. RECURSO INDEFERIDO. 
De acordo com a lei complementar 141/2012, a regionalização não só é um dos princípios organizativos do SUS, 
como é fundamental para que se possa alcançar a integralidade da atenção, uma vez que sem ela não existiriam 
as Redes de Atenção ã saúde, de forma que os recursos impetrados contra esta questão não procedem. 
  
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 18 , QUESTÃO 30. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA D. Às ações de Vigilância Alimentar e Nutricional são sim 
importantes e fundamentais para a promoção da saúde e está vinculado não somente à política nacional de 
alimentação e nutrição, mas também a outras políticas nacionais da área da saúde. No entanto, a VAN não faz 
parte do sistema nacional de vigilância em saúde, uma vez que está inserida na ASSISTENCIA e não na 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, mas isso não desmerece seu campo de atuação.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 33. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “A” 
corresponde à fase pré-silábica e não alfabética, pois essa ultima corresponde ao momento em que efetivamente 
o aluno se apropria da relação grafema/fonema e a primeira, corresponde ao período inicial de associação do som 
a algumas letras da palavra. Portanto, a alternativa correta, é a letra “D”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 35. RECURSO INDEFERIDO. A palavra natura é 
sinônimo de natureza (conforme indica o dicionário). Portanto, é adequada à frase da alternativa correta (gabarito 
“A”). Apesar de nos PCNs não aparecer tal palavra, na questão, ela substitui a palavra “natureza”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 37. RECURSO INDEFERIDO. A criança não precisa 
estar em contato com o adulto para adquirir conhecimentos. As práticas pedagógicas são essenciais para uma 
aprendizagem de qualidade, entretanto, não para a garantia dela (aprendizagem). As Diretrizes Curriculares 
apontam para a importância da prática pedagógica no processo de aprendizagem significativa, entretanto, ressalta 
que a criança é um sujeito do conhecimento. Dessa forma, aprende (adquire conhecimento) independente da 
interferência do adulto. Nela, a CONCEPÇÃO presente é a apresentada na alternativa “B”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA E IM AGENOLOGIA, QUESTÃO 31. RECURSO 
INDEFERIDO. De acordo com o tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada k.l bontrager 6 
edição pag.2 capitulo 1 anatomia geral, sistêmica e esquelética e artrologia,  
 

 



 

PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – TOPOGRAFO, QUESTÃO 31. REC URSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.   Procede a observação do requerente. Faltou o verbo que exprimisse a ação, o fez com que a opção 
ficasse sem sentido. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – TOPOGRAFO, QUESTÃO 33. REC URSO INDEFERIDO. Segundo a Norma NBR 
13133 em vigência no Brasil, em seu tópico 3.40 estabelece como sendo 100 metros a distância a partir da qual 
os efeitos descritos na questão devem ser considerados. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – ADVOGADO, QUESTÃO 33. RECU RSO INDEFERIDO. Em que pese à boa 
argumentação trazida pelo recurso interposto contra a questão, certo é que a força normativa do texto 
constitucional foi irradiada para todo o ordenamento jurídico. Ademais, ante as alternativas para a questão, é 
possível afirmar que Constituição da República não versa exclusivamente sobre direitos e garantias fundamentais 
e sobre a organização do Estado, o sistema de autorregulação de normas é incompatível com a necessidade de 
validação por outras normas e não são todas as normas constitucionais que possuem eficácia contida.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – ADVOGADO, QUESTÃO 34. RECU RSO INDEFERIDO. A Constituição é o “locus” 
hermenêutico do ordenamento jurídico, em casos judiciais concretos, a última palavra em exegese é atributo do 
Supremo Tribunal Federal e o controle difuso de constitucionalidade tem efeito “erga omnes”. Todas estas 
afirmações estão corretas. Por outro lado, é necessária a filtragem dos demais ramos do direito pelo crivo 
constitucional.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – ADVOGADO, QUESTÃO 35. RECU RSO INDEFERIDO. Resta claro no 
ordenamento jurídico Brasileiro que a constitucionalização do ordenamento jurídico implica na impossibilidade de 
existência de normas no ordenamento jurídico que sejam contrárias ao texto normativo da Constituição. Não 
seriam válidas normas contrárias ao texto constitucional.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 31 – ASSISTENTE SOCIAL, QUESTÃO  34. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com 
o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social em seu Art. 22:  
 

“Art. 22 Constituem infrações disciplinares:  
 

(...)  
 

c- deixar de pagar, regularmente, as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de 
Serviço Social a que esteja obrigado/a;”  

 
Conforme comprova o trecho do Código supracitado, a questão não apresenta qualquer equívoco ou dúvida. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 32 – CIRURGIÃO DENTISTA - ESF, QUESTÃO 31. RECURSO INDEFERIDO. Segundo 
o livro Terapêutica medicamentosa em Odontologia, CASTRO, E. D., 2ª ed, 2006, p. 14, livro de referência para o 
concurso, a única resposta é a alternativa “D”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 32 – CIRURGIÃO DENTISTA - ESF, QUESTÃO 33. RECURSO INDEFERIDO. O 
candidato sequer apresentou uma referência bibliográfica que justifique sua alegação. Segundo o livro 3 
Terapêutica medicamentosa em Odontologia, CASTRO, E. D., 2ª ed, 2006, p.22, a alternativa correta é a letra “B”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 32 – CIRURGIÃO DENTISTA - ESF, QUESTÃO 36. RECURSO INDEFERIDO. Segundo 
o livro preconizado na referência, Terapêutica medicamentosa em Odontologia, CASTRO, E. D., 2ª ed, 2006, p.37, 
a alternativa “A” é a resposta da questão. Em relação ao questionamento da letra “C”, a alternativa afirma que em 
média pode ser de 40 minutos, porém o livro citado afirma que a meia vida plasmática é de CERCA de 30 
minutos. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO - ESF, QUESTÃO 34. RECURSO INDEFERIDO. Conforme citado 
no enunciado e segundo o Caderno de Atenção Básica - Estratégia para o Cuidado da Pessoa com Doença 
Crônica – HAS, o processo de estratificação de risco cardiovascular possui três etapas, sendo, a primeira etapa, o 
exame clínico e anamnese, no qual são coletadas informações sobre fatores de risco prévios que influenciam na 
estratificação.  Assim, como descrito no Quadro 05 (Achados do exame clínico e anamnese indicativos de risco 
para Doenças Cardiovasculares), página 39, são considerados fatores de risco baixo, intermediário: Tabagismo, 
Hipertensão, Obesidade, Sedentarismo, Sexo masculino, História familiar de evento cardiovascular prematuro 



 

(homens <55 anos e mulheres <65 anos), Idade >65 anos e alto; e alto risco: Acidente vascular cerebral (AVC) 
prévio, Infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio, Lesão periférica – Lesão de órgão-alvo (LOA), Ataque isquêmico 
transitório (AIT), Hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE), Nefropatia, Retinopatia, Aneurisma de aorta abdominal, 
Estenose de carótida sintomática, Diabetes mellitus. 
 

PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO - ESF, QUESTÃO 35. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Conforme descrito pelo candidato os parâmetros percentuais foram alterados para o 3º Ciclo do 
Programa. No momento da elaboração da questão o site do Ministério da Saúde 
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/cidadao_pmaq2.php?conteudo=entenda_pmaq) não estava atualizado (e 
permanece sem atualizações) segundo o novo Manual Instrutivo 3º Ciclo (2015 – 2016) 
(http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_Instrutivo_3_Ciclo_PMAQ.pdf). Portanto, a 
questão está anulada.  
  
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO - ESF, QUESTÃO 36. RECURSO INDEFERIDO. As alternativas “A” 
e “D” apesar de serem iguais não influenciam na resolução da questão. Mantém alternativa “C” como correta.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO - ESF, QUESTÃO 37. RECURSO INDEFERIDO. A questão foi 
elaborada de acordo com as descobertas realizadas até o momento da elaboração da questão. Sendo, utilizado 
pelo elaborador, fontes como a Agência Fiocruz de Notícias e Ministério da Saúde. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – ENFERMEIRO - ESF, QUESTÃO 38. RECURSO INDEFERIDO. O erro ortográfico 
relacionado não altera a interpretação da questão ou a relação da questão com o Calendário Nacional de 
Vacinação. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 34 – ENGENHEIRO CIVIL, QUESTÃO 31. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR 
RESPOSTA PARA ALTERNATIVA B.  Houve um equivoco ao definir o gabarito da questão. De fato a alternativa 
correta é a Letra “B”.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 34 – ENGENHEIRO CIVIL, QUESTÃO 32. RECURSO INDEFERIDO. O Candidato se 
equivocou ao informar que as alternativas “B” e “C” são idênticas.  
 
Alternativa “B”: A equipotencialização é um recurso usado na proteção contra choques elétricos e na proteção 
contra sobretensões  e perturbações eletromagnéticas. Uma determinada equipotencialização pode ser 
satisfatória para a proteção contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de vista da proteção contra 
perturbações eletromagnéticas. 
 
Alternativa “C”:  A equipotencialização é um recurso usado na proteção contra choques elétricos e na proteção 
contra subtensões  e perturbações eletromagnéticas. Uma determinada equipotencialização pode ser satisfatória 
para a proteção contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de vista da proteção contra perturbações 
eletromagnéticas. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 34 – ENGENHEIRO CIVIL, QUESTÃO 38. RECURSO INDEFERIDO. Não foi 
perguntado sobre a pressão no ponto da válvula de descarga. Esta não faz parte da questão, portanto não é 
argumento para a sua anulação. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – FISCAL DE VIGILÂNCIA SANIT ÁRIA, QUESTÃO 38. RECURSO INDEFERIDO.  
Os riscos decorrentes do uso de serviços de saúde é sim área de atuação da vigilância sanitária, no entanto não 
se trata de riscos institucionais e é neste aspecto que se insere o erro da terceira afirmativa. 
 
Por outro lado, a carga horária de trabalho pode sim consistir em risco ocupacional e se enquadra no âmbito da 
vigilância sanitária de ambientes e processos de trabalho. 
 
Segundo o Ministério da Saúde “A vigilância de ambientes e processos de trabalho está contida nas inspeções 
sanitárias como “um procedimento técnico realizado pela autoridade sanitária com o objetivo de identificar, avaliar 
e intervir nos riscos a saúde dos trabalhadores nas diversas atividades econômicas formais e informais”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 37– FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 32.  RECURSO INDEFERIDO. Houve um equívoco 
na interpretação da questão. O enunciado solicita claramente para marcar a alternativa em que não consta 



 

benefícios do exercício fisico para cardiopatas portadores de diabetes, sendo que este se beneficia da redução do 
uso de hipoglicemiantes ou insulina, enquanto a reversibilidade dos ganhos não é benefício como em outro 
paciente não portador da doença. Anexo benefícios do exercício físico no diabetico.  
 
Fonte:  Diretriz Brasileira de Reabilitação cardíaca. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 37– FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 34.  RECURSO INDEFERIDO. Conclusão 
equivocada conforme literatura. Anexo. Ref: UMPHRED, Darcy A. Doença de Parkinson. In: Reabilitação 
neurológica.  
 
Fonte : Editora Manole, 4ª edição 2008. 
 

 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 38 – MÉDICO - ESF, QUESTÃO 36. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Segundo a referência apresentada pelo candidato, a questão apresenta mais respostas. 
  

 



 

PROVA ESPECÍFICA Nº 38 – MÉDICO - ESF, QUESTÃO 39. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não 
apresentou sequer uma referência para embasar seu recurso. É sabidamente confirmado que a artrite periférica é 
um marcador de atividade da Doença de Chron. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 40 – MÉDICO VETERINÁRIO, QUESTÃ O 35. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA.  Houve um equivoco ao definir o enunciado da questão. Faltou a palavra EXCETO, 
impossibilitando então sua resolução.   
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 43 – PSICOLOGO, QUESTÃO 32. REC URSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Houve um equívoco ao definir as alternativas da questão. Existem duas respostas incorretas.  
 
Sendo assim, a questão está anulada.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 43 – PSICOLOGO, QUESTÃO 33. REC URSO INDEFERIDO. A resposta correta é a 
alternativa “D”, conforme divulgado. A questão não fala sobre quem descobriu ou não o Inconsciente, mas sim, 
sobre o relato de Jung sobre o Inconsciente Pessoal. Sua maior descoberta foi sim o Inconsciente Coletivo, mas é 
possível entender do Inconsciente Pessoal na Teoria Analítica de Carl Jung, como referência para o mesmo, 
observar a descrição da teoria no livro Teorias da Personalidade, 4ª Edição, Calvin S. Hall,Gardner Lindzey,John 
B.Campbell, Artmed.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 43 – PSICOLOGO, QUESTÃO 38. REC URSO INDEFERIDO. Em primeiro lugar, os 
erros de digitação são irrelevantes e mesmo com os próprios, é possível entender a frase, e o que ela está 
dizendo. 
 
Retardo Mental e Deficiência Intelectual são a mesma coisa sim! Apenas houve uma mudança de nomenclatura, 
já há muito tempo. 
 
No DSM 5, nova edição, o termo usado e correto é Deficiência Intelectual, o que não muda em nada seu conceito. 
A definição proposta acima é a proposta pelo Sistema 2002 da American Association on Mental Retardation – 
AAMR, e o uso do termo Retardo Mental é apenas uma questão de nomenclatura, que assim foi adotada por seus 
proponentes, na época.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 43 – PSICOLOGO, QUESTÃO 39. REC URSO INDEFERIDO. Houve um equivoco do 
candidato ao verificar que a resposta correta da questão é alternativa “C”. O Gabarito Provisório divulgado é 
alternativa “A”.  
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
O candidato DIEGO FRANCISCO AVELAR DUARTE (n° 6161),  inscrito no cargo de CIRURGIÃO DENTISTA - 
ESF enviou recurso solicitando anulação da questão nº 40 da Prova Específica nº 32.  
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Gabarito Provisório  foi divulgado no dia 20/03/2016 e o prazo para recurso contra a Realização das Provas 
e/ou Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha (Gabarito Provisório) ocorreu do dia 21/03/2016 até 23/03/2016.  
 
O candidato protocolou recurso somente no dia 28/03/2016.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 
6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que 

se der entrada fora dos prazos estabelecidos . (grifo nosso) 
 

Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 



 

 
Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 

  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
A candidata ELIANE FERREIRA MARQUES DE FARIA (n° 5528),  inscrita no cargo de PEDAGOGO enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 

“Me inscrevi para um concurso de Pedagoga, cujo objetivo é trabalhar no âmbito educacional e a legislação especifica 
estava relacionada apenas com questão relacionadas e direcionadas aos advogados, não tinha nenhuma questão 
relacionada à educação, questões sobre LDB (lei 93.94 de 1996) ou ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 
até mesmo a Constituição Federal de 1988”.  

  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
A candidata FLAVIA ALCÂNTARA DE SOUSA (n° 1723),  inscrita no cargo de PROFESSOR SI enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“No edital foi exigido curso de nível médio normal magistério para prova objetiva de Professor SI e para Pedagogo foi 
exigido nível superior para prova objetiva. Então, não poderia ter sido elaborado uma mesma prova (igual) para os 
dois níveis como foi feito. Na oportunidade, gostaria de gozar de meus direitos como cidadã mediante esse 
formulário”.  

 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Edital de Concurso prevê em seu ANEXO IV- PROGRAMA DE PROVAS PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA, onde deixa claro aos candidatos o conteúdo que poderá ser cobrado em provas. A banca 
examinadora respeita rigorosamente as matérias ali previstas, bem como o nível de dificuldade está elencado ao 
grau de escolaridade para investidura no cargo.  
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
A candidata JEIZZIANI APARECIDA FERREIRA PINTO (n° 5933),  inscrita no cargo de ENFERMEIRO enviou 
recurso solicitando revisão da questão nº 21 da Prova de Gestão e Legislação em Sa úde Pública nº 18. 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O Gabarito Provisório  foi divulgado no dia 20/03/2016 e o prazo para recurso contra a Realização das Provas 
e/ou Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha (Gabarito Provisório) ocorreu do dia 21/03/2016 até 23/03/2016.  
 
O candidato protocolou recurso somente no dia 28/03/2016.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 
7. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que 

se der entrada fora dos prazos estabelecidos . (grifo nosso) 
 

Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
A candidata LUMA FABIANE ALMEIDA (n° 4720),  inscrita no cargo de CIRURGIÃO DENTISTA - ESF enviou 
recurso dizendo o seguinte:  
 

“É um direito do candidato ter acesso ao caderno de provas divulgado a posteriori pela empresa organizadora. Com a 
divulgação somente do gabarito provisório, candidatos que sofrem furtos ou qualquer tipo de dano dos seus respectivos 
cadernos de provas ficaram impossibilitados de revisar a prova e interpor recursos devidamente, o que constitui uma infração 
atual dos concursos, sob pena de nulidade do concurso em questão”. Tendo visto que as mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 37-A, 37-B e 37-C. O Art. 37-C 
prevê no § 10 que o caderno de provas deve ser disponibilizado aos candidatos, após 04 (quatro) horas da realização da 
prova objetiva, na sede do órgão responsável pelo concurso público e em meio eletrônico. § 11. No caso de o caderno de 
provas ser disponibilizado na sede do órgão responsável pelo concurso público, o candidato pode obter cópia xerográfica do 
mesmo. Esta Emenda Constitucional entrou em vigor na data de sua publicação. 07/05/2007. (Website. Câmara dos 
Deputados, 07/05/2007. www2.camara.leg.br/atividade-legislaiva/comissões-permanentes/clp/banideias.htm/administração-
servico-publico-e-organizacao-do-estado/concurso-publico-acrescenta-a-constituicao-federal-os-artigos-37-a-37-b-e-37-c. 
Acessado em 23/03/2016). De tal modo, para evitar interposições judiciais, sugiro que a comissão organizadora disponibilize 
as provas e prorrogue o prazo dos recursos contra o gabarito preliminar e provas objetivas, já que este processo seletivo 
feriu direitos do candidato garantidos pela Constituição Federal”.  

 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
O candidato pôde levar consigo o caderno de provas justamente para salvaguarda de seus interesses recursais. 
 
Aquele candidato que porventura tivesse perdido seu caderno de provas poderia ter solicitado cópia à empresa 
realizadora do certame imediatamente. Agora, pretender prorrogação de prazos ao argumento de que não detém 
o caderno, fere o princípio da isonomia entre os candidatos. 
 



 

O candidato deve obedecer às regras contidas no edital e não inovar em momento inoportuno. Por isso o pedido 
de prorrogação de prazo não pode ser acolhido. 
 
Caso o candidato queira receber uma cópia do caderno de provas que lhe foi apresentado, basta requerer para 
que lhe seja enviado individualmente, por correspondência, mediante apresentação de boletim de ocorrência, 
inclusive por meio eletrônico. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Mateus Leme 
NESTA 
 

Ref.:  Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha  e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Mateus Leme – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
 
DO RECURSO 
 
A candidata MAISA MARIA RODRIGUES FERREIRA (n° 4565),  inscrita no cargo de FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA enviou recurso solicitando alteração de resposta de uma questão, porém não a especificou.  
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na 

nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
A candidata não especificou em seu recurso qual a questão questionada, impossibilitando a banca examinadora 
do Concurso Público de realizar tal analise.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 
 


