
 

 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente 
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 
Belo Oriente – Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

 
DOS RECURSOS 
 
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir: 
 

PROVA 
Nº TIPO Nº DA QUESTÃO 
01 PORTUGUES 03 
02 PORTUGUÊS 05 
03 PORTUGUÊS  02 
06 CONHECIMENTOS GERAIS  08; 10 
09 GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 08 
10 ESPECIFICA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20 
11 ESPECIFICA (AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) 12; 14; 20 
18 ESPECIFICA (EDUCADOR FÍSICO) 16 

20 
ESPECIFICA (TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

(ENFERMEIRO))  
11; 12; 13; 15 

22 
ESPECIFICA (TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

(FISIOTERAPEUTA)) 
18 

25 
ESPECIFICA (TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE 

(ODONTÓLOGO)) 
12; 18 

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo 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. 

 

... 



 

 

5. 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. 

 
NOSSO PARECER 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 03. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA . A 
questão está anulada. Existem em dicionários de prestígio publicados após a reforma ortográfica as duas formas 
de separação da palavra CALEIDOSCÓPIO, sendo ca-lei-dos-có-pio ou ca-lei-dos-có-pi-o. A explicação é que 
esta palavra é considerada uma palavra de separação flutuante. As duas formas são aceitas e aparecem em 
diferentes dicionários.  
 
Caleidoscópio (ca.lei.dos.có.pi:o) sm. Brinquedo cilíndrico com espelho disposto longitudinalmente em seu interior 
[...].  
 
Fonte:  Dicionário da Língua Portuguesa- Evanildo Bechara atualizado pelo Novo Acordo Ortográfico- 1ª edição. Rio de Janeiro. 
Editora Nova Fronteira-2011. pág. 370. 
 
As palavras simples e compostas por hífen trazem a divisão silábica (sílabas separadas por ponto) [...] e 
separação flutuante (sílabas separadas por dois pontos) nos encontros vocálicos que ficam, na pronúncia, entre o 
ditongo e o hiato. 
 
Fonte:  Dicionário da Língua Portuguesa- Evanildo Bechara atualizado pelo Novo Acordo Ortográfico- 1ª edição. Rio de Janeiro. 
Editora Nova Fronteira-2011. pág. 
 
Caleidoscópio (ca.lei.dos.có.pio) Tubo cilíndrico [...]   
 
Fonte:  Dicionário Houaiss Conciso-Editora Moderna-São Paulo, 2011. Pág. 153. 
 
Nessa separação, nos casos dos encontros vocálicos da língua que ficam,  na pronúncia entre ditongo e o hiato 
(diérese e sinérese)-[...] utilizamos as divisões de uso mais comum, embora geralmente, ambas sejam 
consideradas igualmente válidas. 
 
Fonte:  Dicionário Houaiss Conciso-Editora Moderna-São Paulo, 2011. Pág. 153. Pág.IX. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 05. RECURSO INDEFERIDO. O candidato afirma corretamente que 
biblioteca é coletivo, mas o coletivo pedido é de obras e não de biblioteca. 
 
Como o próprio candidato afirma acervo  não é usado apenas  para obras de uma biblioteca, isso não quer dizer 
que é incorreto usar acervo como coletivo de obras de uma biblioteca. Os exemplos abaixo são de autores de 
prestígio e verossímeis. A palavra acervo está corretamente usada na questão. 
 
À categoria dos não-contáveis pertence o substantivo coletivo, que, na forma de singular, faz referência a uma 
coleção ou conjunto de objetos[...]. 
 
c) GRUPO DE COISAS 
 
[..] ACERVO também se aplica aos bens materiais: É grande o acervo  da Biblioteca Nacional. 
 
Fonte:  Moderna Gramática Portuguesa/ Evanildo Bechara. Rio de Janeiro. Editora Lucerna. Pág. 115, 116.  
 
Coletivos que indicam outros tipos de conjuntos 
 
Acervo -de obras artísticas 
 
Fontes:  Curso de Gramática Aplicada aos Textos- Ulisses Infante- São Paulo: Scipione Pág.284; Minigramática/Ernani Terra, 
José de Nicola- São Paulo-Ed. Scipione. Pág.89. 
 
Acervo- sm 1. Montão, pilha 2. Patrimônio 3. Conjunto de obras de um museu, de uma biblioteca, etc. 
 



 

 

Fonte:  Dicionário da Língua Portuguesa comentado pelo Professor Pasquale- Baueri, SP-Gold Editora-pág. 40. 
 
Acervo (a-cer-vo) sm. 1. O patrimônio artístico, científico, bibliográfico, etc. de instituição ou personalidade. 
Acervo da biblioteca . 2. Soma de todos os bens. 
 
Fonte:  Dicionário da Língua Portuguesa- Evanildo Bechara atualizado pelo Acordo Ortográfico. 1ª Edição. Rio de Janeiro. 
Editora Nova Fronteira-2011. Pág. 222  
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO.  Há duas analises necessárias para 
essa questão. A primeira deve-se dizer se as assertivas são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto e depois 
qual alternativa está correta.           
 
Questões de múltiplas afirmativas para serem analisadas como verdadeiras ou falsas requerem a atenção 
redobrada para o enunciado.  Observe: “Apenas a afirmativa II é verdadeira.” 
 
 “Marque a alternativa correta de acordo com o texto:” 
  
A analise é literal, isto é, sem variantes e tendo como base o texto. 
 
O texto base diz objetivamente, “[...] ficarem vagos nos primeiros dois anos de mandato: novas eleições diretas 
serão convocadas”...O distrator diz , “[...] ficarem vagos nos primeiros dois meses de mandato: novas eleições 
diretas serão convocadas...” . O distrator é falso de acordo com o texto. Em hipótese se considerássemos os 
distrator verdadeiro, então o texto base seria falso. Não é uma questão de inferência.  
 
Observe o distrator III: “Exclusivamente pode sofrer processo de impeachment pessoa com função de chefia no 
Poder Executivo como o Presidente da república na esfera federal e o Governador na esfera estadual.”, a palavra 
“exclusivamente” torna a alternativa falsa, isso também acontece com as palavras “dois meses”, então temos uma 
analise literal e a assertiva se torna uma proposição ao se pedir para classificá-la como verdadeira ou falsa. 
 
Proposição - sf 1 Ação ou efeito de propor; proposta 2 o que se propõe; sugestão 3 o que se afirma; asserção, 
sentença  
 
Fonte:  Dicionário da língua Portuguesa-Evanildo Bechara- Rio de Janeiro-2011-Pág.960. 
 
Proposição-  sf 1 Proposta, sugestão 2 em lógica expressão composta de sujeito, verbo e predicado, que pode ser 
verdadeira ou falsa; enunciado 
 
Fonte:  Dicionário Houaiss Conciso-São Paulo- Editora Moderna- 2011-Pág.765. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 08. RE CURSO INDEFERIDO. Entendemos que a 
assertiva da alternativa “C” traduz a reforma trabalhista no quesito “jornada parcial” expondo seus elementos 
formativos, seu conceito. Não carecendo expor as classificações de jornadas agora disponíveis na Consolidação 
das Leis do trabalho no Brasil. Assim o faz, de forma correta, ao explicitar conformidade ao artigo 58 e 59 da atual 
CLT, disponível no http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 10. RE CURSO INDEFERIDO. É notório que a língua 
portuguesa há dois gêneros: o masculino, antecedido pelo artigo "o"; e o feminino, antecedido pelo artigo "a", 
tendo ainda variações biformes e uniformes. No entanto, há de se considerar que o comando da presente questão 
não induz ao equívoco associação obra de arte x pintor. A língua portuguesa nos possibilita a utilização do gênero 
masculino “o” como identificação generalizada e neutra para tratamento ortográfico. 
 
Ademais, a questão busca avaliar a capacidade do candidato quanto ao reconhecimento dos elementos estéticos 
e artísticos da obra apresentada enquanto conhecimento geral da expressão cultural, em especial das artes 
plásticas no Brasil, de modo que a mesma apresenta o nome da obra e até a identifica através de imagem. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 09 , QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. 
Embasado em que referência o candidato afirma que a alternativa I está correta? Apenas na própria opinião 
pessoal a banca sequer considera o caso. Só para deixar ainda mais claro, o enunciado fala em “taxas de 



 

 

mortalidade” e a afirmativa I, especificamente sobre o grupo materno infantil.  Isso já é suficiente para tornar a 
afirmativa I incorreta. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 12. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA . Os recursos procedem. Faltou o termo “óbitos” junto à palavra dengue. Neste caso, 
a notificação é imediata e não semanal. A ausência do termo “óbito por dengue” torna a notificação dos casos de 
dengue semanal e, portanto, equivalente à esquistossomose. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 13. RECURSO INDEFERIDO. 
Participar da produção de algo é diferente de ter a responsabilidade de produzir algo. Esta ultima pressupõe que 
toda a responsabilidade de produção é do SUS e não somente a participação na produção. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 14. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA B . A banca concorda com os argumentos dos candidatos e alterou 
a alternativa correta para a Letra B. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 15. RECURSO INDEFERIDO. 
Primeiro, o candidato não cita nenhuma referencia para sustentar seu argumento. Apenas a opinião pessoal não é 
aceita pela banca. Segundo, a responsabilidade legal pela elaboração do PMS É SIM do gestor municipal de 
saúde. A forma como ele conduzirá a elaboração deste documento, se individual, participativa, etc. é de sua 
escolha. O fato de “ser uma equipe a elaborar o documento” não dirime a responsabilização do gestor. Ele 
continua sendo o responsável. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 17. RECURSO INDEFERIDO. O 
candidato não utilizou referencias que embasem sua opinião. Portanto o recurso não pode ser analisado. É 
necessário fundamentos legais para que o recurso tenha valor.   
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO. A 
alternativa B só pode ser considerada atribuição do NASF se realizada em parceria com as equipes da ESF, de 
forma que o NASF, sozinho, não realiza as ações citadas na alternativa B o que a torna incorreta. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚD E, QUESTÃO 20. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA . Faltou a palavra EXCETO no enunciado da questão, de forma a tornar a alternativa 
B incorreta, como ação não financiada com recursos do PAB. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 11 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEM IAS, QUESTÃO 12. RECURSO 
INDEFERIDO. O aumento da urbanização está associado à construção de casas de alvenaria, 
consequentemente, melhorias das habitações e construções, que deixaram de ser de pau-a-pique, ao menos na 
zona urbana. Nesse sentido, dentre as opções apresentadas na questão, à urbanização contribuiu para o controle 
da doença de Chagas, embora não tenha sido uma política ou programa implementada com esta finalidade.  Ou 
seja, o processo de urbanização contribuiu, ainda que indiretamente, no controle da doença de Chagas 
transmitida vetorialmente. O fato da urbanização desenfreada e descontrolada, sem infraestrutura, ser causa de 
inúmeras outras doenças, no caso específico da doença de Chagas ela contribuiu para redução da incidência de 
novos casos da doença. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 11 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEM IAS, QUESTÃO 14. RECURSO 
INDEFERIDO. Primeira nenhuma das duas doenças é causada por protozoário. Segundo, o fato do candidato 
“achar” que ambas não doenças endêmicas por serem doenças parasitárias relacionadas ao trato digestivo 
humano, não é suficiente para tornar o fato verdade. O fato de a Esquistossomose ser considerado uma doença 
endêmica está relacionado à gravidade e complicações desta doença e, também, ao conceito de endemia. 
 
Recomenda-se ao candidato retomar o conceito de endemia e fazer a leitura do material abaixo, que diferencia as 
duas doenças. 
 
Fonte:  Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle - guia de bolso / 
elaborado por Gerson Oliveira Pena [et al]. - Brasília : Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 1998. 
 
 



 

 

PROVA ESPECÍFICA Nº 11 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEM IAS, QUESTÃO 20. RECURSO DEFERIDO. 
A QUESTÃO ESTÁ ANULADA . As visitas domiciliares devem ser realizadas a cada dois meses, portanto o 
recurso dos candidatos procede e a questão foi anulada.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – EDUCADOR FÍSICO, QUESTÃO 1 6. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR 
RESPOSTA PARA ALTERNATIVA B. Tratando-se de contração muscular, existem TRÊS tipos básicos de 
manifestações: contração isométrica, contração isotônica e contração isocinética.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (ENFERMEIRO), QUESTÃO 11. 
RECURSO INDEFERIDO. Segundo o caderno de Atenção Básica - Controle do Câncer de Colo do Útero e da 
Mama todas as afirmativas estão verdadeiras. A afirmativa II pode ser visualizada nas páginas 94 e 95 de tal 
referência. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (ENFERMEIRO), QUESTÃO 12. 
RECURSO INDEFERIDO. A referida questão trata do Programa Nacional de Imunização. Assim, o candidato deve 
tentar ao Calendário Vacinal e não em campanhas de multivacinação. Mantém a resposta como letra D já que o 
Calendário Nacional de Imunização de 2017 estabelece que aos 2, 4 e 6 meses deve-se aplicar a vacina VIP e 
aos 15 meses e 4 anos deve-se aplicar um reforço com a VOP. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (ENFERMEIRO), QUESTÃO 13. 
RECURSO INDEFERIDO. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem são 
responsabilidades institucionais da esfera de governo municipal quanto a esta política: 
 
- Fomentar técnica e financeiramente a implementação e acompanhar em seu território, a implantação da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; 
- Coordenar, implementar, acompanhar e avaliar no âmbito do seu território, a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem, priorizando a atenção básica, com foco na Estratégia de Saúde da Família, como 
porta de entrada do sistema de saúde integral e hierarquizado e promovendo as adequações necessárias, tendo 
como base as diretrizes ora propostas, o perfil epidemiológico e as especificidades locais e regionais; 
- Coordenar e implementar, no âmbito municipal, as estratégias nacionais de educação permanente dos 
trabalhadores do SUS voltadas para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; 
- Implantar mecanismos de regulação das atividades relativas à Política; 
- Promover, no âmbito de suas competências, a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à 
implementação da Política; 
- Incentivar junto à rede educacional municipal, ações educativas que visem à promoção e atenção da saúde do 
homem; 
- Implantar e implementar protocolos assistenciais, em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais; 
- Promover, em parceria com as demais esferas de governo, a qualificação das equipes de saúde para execução 
das ações propostas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; 
- Promover, junto à população, ações de informação, educação e comunicação em saúde visando difundir a 
Política; 
- Estimular e apoiar em parceria com o Conselho Municipal de Saúde o processo de discussão com participação 
de todos os setores da sociedade, com foco no controle social, nas questões pertinentes à Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem; 
- Promover ou participar das ações de capacitação técnica e qualificação dos profissionais de saúde para 
atendimento do homem; e 
- Analisar os indicadores que permitam aos gestores monitorar as ações e os serviços e avaliar seu impacto, 
redefinindo estratégias e atividades que se fizerem necessárias. 
 
Assim mantêm-se a resposta como letra A uma vez que “Definir, coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito do 
seu território, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, promovendo as adequações 
necessárias, tendo como base as diretrizes ora propostas, o perfil epidemiológico e as especificidades locais e 
regionais” cabe ao Estado. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (ENFERMEIRO), QUESTÃO 15. 
RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita ao candidato assinalar a alternativa onde consta uma condição onde 
se recomenda a interrupção temporária da amamentação até que a situação de saúde da mãe seja regularizada. 
Assim, segundo o Caderno de Atenção Básica - Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento (página 138) 
são situações onde o aleitamento materno deve ser interrompido temporariamente:  



 

 

- Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve 
ser mantida na mama sadia. 
- Varicela: se a mãe apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto, 
recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta. A criança deve receber 
imunoglobulina humana antivaricela zoster (Ighavz), que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, 
devendo ser aplicada o mais precocemente possível. 
- Doença de Chagas na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente. 
- Abscesso mamário, até que ele tenha sido drenado e a antibioticoterapia iniciada. A amamentação deve ser 
mantida na mama sadia. 
- Consumo de drogas de abuso: recomenda-se a interrupção temporária do aleitamento 
materno, com ordenha do leite, que deve ser desprezado. O tempo recomendado de 
interrupção da amamentação varia dependendo da droga 
 
Em caso de mães com Tuberculose recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas (nas duas 
primeiras semanas após o início do tratamento) amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato 
próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. Neste 
caso, o recém-nascido deve receber a medicação indicada em um tempo determinado. Após tal período, deve-se 
fazer teste tuberculínico (PPD): Se o teste for reator, a doença deve ser pesquisada especialmente em relação ao 
acometimento pulmonar. Se a criança tiver contraído a doença, a terapêutica deve ser reavaliada. Caso a criança 
não a tenha contraído, deve-se manter a dosagem de isoniazida por mais três meses; Se o teste tuberculínico for 
não reator, pode-se suspender a medicação e a criança deve receber a vacina BCG. 
 
Nas mães com Hepatite B a vacina e a administração de imunoglobulina específica (HBIG) após o nascimento 
praticamente eliminam qualquer risco teórico de transmissão da doença via leite materno. 
 
No caso das mães que consomem cigarros acredita-se que os benefícios do leite materno para a criança superem 
os possíveis malefícios da exposição à nicotina via leite materno. Por isso, o cigarro não é uma contraindicação à 
amamentação. Para minimizar os efeitos do cigarro para as crianças, as mulheres que não conseguirem parar de 
fumar devem ser orientadas a reduzir ao máximo possível o número de cigarros. Se não for possível a cessação 
do tabagismo, elas devem procurar fumar após as mamadas. Além disso, devem ser orientadas a não fumar no 
mesmo ambiente onde está a criança. 
 
Assim, nos três casos o aleitamento não deve ser interrompido. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 22 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA), QUESTÃO 18. 
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.   Houve um equívoco ao definir as alternativas da 
questão. De fato a mesma não possui resposta correta. Sendo assim, a questão está anulada.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 25 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (ODONTÓLOGO), QUESTÃO 12. 
RECURSO INDEFERIDO. A pergunta trata de quais das lesões não pertencem à língua e língua fissurada é uma 
característica, portanto a resposta mantém-se alternativa “C”.   
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 25 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SAÚDE (ODONTÓLOGO), QUESTÃO 18. 
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.   Houve um equívoco ao definir as alternativas da 
questão. De fato não possui resposta correta.  
 
 
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP. 
Setor de Concursos 



 

 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2017. 
  
 
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente 
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 
Belo Oriente – Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

 

DO RECURSO 
 
A candidata MAGNA ISABELA FERREIRA (n° 1081),  inscrita no cargo de TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR SAÚDE 
(ENFERMEIRO) enviou recurso solicitando analise da questão nº 06 da Prova de Gestão e Legislação em 
Saúde Pública nº 09 .  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo 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 10/09/2017 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 11/09/2017 até o dia 13/09/2017.  
 
O candidato protocolou recurso somente no dia 16/09/2017.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

[...] 
 

5. 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. 

 

Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


