
 

Belo Horizonte, 11 de abril de 2016. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
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 
Varjão de Minas – 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 
1070 EDILENE FERREIRA FISIOTERAPEUTA 17 G.L.S. PÚBLICA 24 
1626 FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR PI 33 ESPECÍFICA 37 

1126 IGOR RAFAELL CAMARGOS WELTER TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
12 CONH. GERAIS 20 
24 ESPECÍFICA 33, 34 

1104 LAÍSS FERREIRA MELO FISIOTERAPEUTA 
17 G.L.S. PÚBLICA 30 
30 ESPECÍFICA 34 

1537 LETÍCIA CORREA DA SILVA PROFESSOR PI 33 ESPECÍFICA 33 
1697 LUIZ HENRIQUE ANDRADE SILVA ONDOTÓLOGO DO PSF 17 G.L.S. PÚBLICA 29 
1510 MARCILENE APARECIDA DA SILVA PSICÓLOGO 17 G.L.S. PÚBLICA 29 
1005 MIGUEL ÂNGELO BISPO OLIVEIRA SECRETÁRIO ESCOLAR 04 PORTUGUÊS 07 
1289 MYZALENE JUNIA RODRIGUES CARVALHO BIOMÉDICO 17 G.L.S. PÚBLICA 26, 30 
1740 NELSON WELTER MOTORISTA 08 CONH. GERAIS 23 
1019 PEDRO LUIZ GONÇALVES CHAVES BIOMÉDICO 04 PORTUGUÊS 07 

1361 SOLANGE LIMA DE BRITO PROFESSOR PI 
04 PORTUGUÊS 07 
33 ESPECÍFICA 34, 39 

 
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 04, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado: 
 
Os dados dos gráficos da estatística acima nos mostram que: (Obviamente mais de um gráfico). 
 
A alternativa está incompleta já que ela exclui algumas informações mais específicas para considerá-la correta.  
 
(A) A maioria dos homens costuma bater apenas uma vez em mulheres e depois se arrependem. 



 

Quando se afirma, a maioria dos homens, isso na verdade está generalizando (dentre todos os homens a maioria 
costuma bater...) tornando a alternativa incorreta. Além disso, só poderia ser aceita como correta se especificasse, 
por exemplo (A maioria dos homens que admitiram ter batido em mulheres...). 
 
Observe também: 
 
1º gráfico : 57% bateu uma vez (maioria) 
2º gráfico :76% admitem que agiram mal (maioria que bateu uma vez ou mais), então não podemos analisar que 
apenas os que bateram uma vez se arrependem, mas os que bateram mais de uma vez também se arrependem. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 08, QUESTÃO 23. RE CURSO INDEFERIDO. O território do Brasil já 
passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de regionalização foi realizada em 1913 e depois dela 
outras propostas surgiram, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e 
sociais dos estados. A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em razão das alterações da 
Constituição de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
 
Fonte :http://brasilescola.uol.com.br/brasil/divisao-regional-brasileira.htm 
 
Em 1940, o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) elaborou uma nova proposta de divisão para o país que, 
além dos elementos físicos, considerou os aspectos socioeconômicos. A região Norte era composta pelos estados 
do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí e pelo território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam com Minas 
Gerais, a região Centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região Leste. O Nordeste era composto por 
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região Sul. 
 
Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-processo-divisao-regional-territorio-brasileiro.htm 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 12, QUESTÃO 20. RE CURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Houve um equívoco ao definir as alternativas da questão. Portanto, não há nenhuma resposta 
relacionada ao enunciado. Devendo então a questão ser anulada.  
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 17 , QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. O 
artigo 6º da Lei 8080/1990 apresenta informações diferentes do que o candidato traz em seu recurso. 
 
Especificamente, a lei traz em seu inciso terceiro, transcrito literalmente abaixo: 
 

Art. 6.º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
I - a execução de ações: 
 
a) de vigilância sanitária; 
b) de vigilância epidemiológica; 
c) de saúde do trabalhador; e 
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; 
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de Saúde; 
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 
 
§ 3.º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta Lei, um conjunto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo: 
 
I - assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho; 
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 



 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames 
de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas; 
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a 
colaboração das entidades sindicais; e 
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores”. 

 
Dessa forma, o recurso apresentado não procede. 
  
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 17 , QUESTÃO 26. RECURSO INDEFERIDO. A 
Política Nacional de DST/AIDS é clara ao afirmar a importância sim do aconselhamento no tratamento de pessoas 
vivendo com HIV/AIDS, no então ele não é o procedimento mais importante como afirma a questão. É igualmente, 
se não mais importante, a testagem, segundo este mesmo documento. Sem a testagem, não há como 
implementar o aconselhamento, de forma que um não pode ser mais importante que o outro. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 17 , QUESTÃO 29. RECURSO INDEFERIDO. A 
afirmativa III realmente faz parte da Portaria Interministerial 1010 e é verdadeira, mas o controle a que faz alusão 
tal afirmativa se refere a uma atribuição que ocorre no âmbito da escola e que, portanto, é de responsabilidade do 
setor educação e não do setor saúde. Diferente do que afirma o candidato, as ações são compartilhadas entre os 
setores saúde e educação, sendo que cada setor executa aquelas que são de sua competência. O setor saúde 
não tem atribuições no que se refere à administração que ocorre em cada escola, isso se refere somente a uma 
atribuição da educação. Da mesma forma que a educação não poderá interferir em ações que são exclusivas da 
saúde, como a fiscalização feita pela vigilância sanitária. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 17 , QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. 
Os candidatos citaram a Rename, mas se esqueceram de consultar o Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica, no qual a questão foi baseada, de forma que os recursos não procedem, pois estão se referindo a 
coisas diferentes do que cita a questão. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE STÃO 33. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  Houve um equivoco ao definir o enunciado da questão. O correto seria ter 
constado “A sondagem é um procedimento bastante comum na prática da enfermagem”.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE STÃO 34. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  Houve um equívoco ao definir o enunciado da questão. O correto seria ter 
constado “Marque a alternativa INCORRETA e acerca dos objetos da medicação endovenosa, marque a 
alternativa INCORRETA”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 34 . RECURSO INDEFERIDO. A síndrome em 
questão é causa de hipertensão secundária em qualquer paciente, dentre as alternativas propostas, a alternativa 
“A” faz esta afirmação. A alternativa “C” condiciona a hipertensão secundária a indivíduos obesos, o que não 
procede. Como acréscimo podemos ainda concluir que se a alternativa “A” está correta, a alternativa “C” não está. 
Em “B”, “ao diagnóstico” e não “para o diagnostico” como sugere o recurso. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 33. RECURSO INDEFERIDO. A questão explicita que 
se trata do tratamento étnico racial, assim como ambas as leis apresentadas. Nesse sentido, independente de a 
qual lei se refere, a única resposta coerente é a que apresenta aspectos relacionados à promoção de uma 
educação de reconhecimento e valorização da diversidade. Todas as alternativas apresentam-se incoerentes a 
essas leis. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 34. RECURSO INDEFERIDO. “Até dezembro de 
1.996 o ensino fundamental esteve estruturado nos termos previstos pela Lei Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 



 

1971. Essa lei, ao definir as diretrizes e bases da educação nacional, estabeleceu como objetivo geral, tanto para 
o ensino fundamental (primeiro grau, com oito anos de escolaridade obrigatória) quanto para o ensino médio 
(segundo grau, nãoobrigatório), proporcionar aos educandos a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da 
cidadania”. (PCN, p.13) 
 
A alternativa “B” é um caminho possível para se chegar ao objetivo principal (alternativa “A”). As demais apontam 
situações contrárias às apontadas na LDB ou mesmo nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 37. RECURSO INDEFERIDO. 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 ESPECÍFICA Nº 33 – PROFESSOR SI, QUESTÃO 39. RECURSO INDEFERIDO. PODE favorecer é 
diferente de DEVE favorecer. Nesse sentido, é possível trabalhar a Língua Portuguesa e Matemática de forma 
interdisciplinar, entretanto, não é condição para o trabalho interdisciplinar (é possível, por exemplo, se trabalhar 
outras áreas de conhecimento e não se trabalhar LP e Matemática).  Se o enunciado fosse “Um trabalho que 
preze pela organização do ensino de forma interdisciplinar pode favorecer”, a alternativa “B” estaria correta. 
Entretanto, o enunciado é “Um trabalho que preze pela organização do ensino de forma interdisciplinar deve  
favorecer”. 
 
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 
 
 
 
 


