
 

 

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Itamarandiba 
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 Itamarandiba – 
Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

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

PROVA 

Nº TIPO Nº DA QUESTÃO 

03 CONHECIMENTOS GERAIS  07; 08 

07 ESPECÍFICA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) 11; 14; 17; 18 

08 ESPECÍFICA (AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) 13; 16 

13 ESPECIFICA (TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / ENFERMEIRO)  17 

17 
ESPECIFICA (TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / MÉDICO CLÍNICO 

GERAL)  
20 

18 ESPECIFICA (TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / NUTRICIONISTA) 14; 19 

 
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 emprego público/função pública; 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); 
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 CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03, QUESTÃO 07. RECURSO SEM 
FUNDAMENTAÇÃO. O recurso não foi devidamente fundamentado, contrariando, assim, o 
disposto no Edital de Abertura de Processo Seletivo Público nº 01/2017 (item XI-5), que diz: 
 
 XI – 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. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03, QUESTÃO 08. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De acordo com o Regulamento Específico da Competição 
Campeonato Brasileiro da Série A 2017 da Confederação Brasileira de Futebol, os times de 
futebol jogam em dois turnos com 19 jogos cada (e não em 17, como previsto na alternativa 
“D”), a saber: 
 

“CAPÍTULO IV DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
Art. 11 - O Campeonato será disputado no sistema de pontos corridos, de forma continua, em turno e 
returno, sendo 19 jogos de ida e 19 jogos de volta, sagrando-se campeão o clube que acumular o maior 
número de pontos ganhos em toda a disputa.” 
 
Disponível em http://cdn.cbf.com.br/content/201703/20170313175547_0.pdf.  

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 07 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUESTÃO 11. 
RECURSO INDEFERIDO. A Política Nacional de Humanização (PNH) é considerada uma 
política transversal, o que quer dizer que ela está presente em todo o processo de construção 
das demais políticas nacionais de saúde, incluindo a de Atenção Básica, com a adoção da 
Estratégia Saúde da Família como diretriz. Assim, toda a forma de conduzir a implantação do 
SUS incluindo o que consta em itens do edital: “Processo saúde-doença e seus 
determinantes/condicionantes; Promoção, prevenção e proteção à saúde; Princípios e 
Diretrizes do SUS; Cadastramento familiar e territorial; Conceito de territorialização, micro-área 
e área de abrangência” estão relacionados à PNH. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 07 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUESTÃO 14. 
RECURSO INDEFERIDO. A organização das redes de atenção à saúde (RAS) a partir da 
atenção básica, que é onde o ACS está inserido, é considerada a reordenadora do sistema de 
saúde. Está diretamente relacionado ao atendimento de alta e média complexidade, pois fazem 
parte de uma mesma rede, sem a qual os mecanismos de referência e contra-rreferencia não 
funcionarão. É possivel encontrar respaldo para a questão nos seguintes trechos do edital 
“Conceitos de acessibilidade, equidade e outros; Principais problemas de saúde da população 
e recursos existentes para enfrentamento dos problemas; Intersetorialidade: conceito e 
dinâmica político-administrativa do município.”. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 07 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUESTÃO 17. 
RECURSO INDEFERIDO. O monitoramento da realização das ações de saneamento é sim 
papel da vigilância em saúde, mas o candidato esqueceu que o verbo realizar precede a 
sentença, de forma que realizar obras de saneamento ambiental é um papel que não cabe 

http://cdn.cbf.com.br/content/201703/20170313175547_0.pdf


 

 

somente ao setor saúde, portanto, extrapola os limites de atuação da SMS, incluindo aí a 
intersetorialidade, abordada no edital. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 07 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUESTÃO 18. 
RECURSO INDEFERIDO. O seguinte item do Programa de Prova para as Questões de 
Múltipla Escolha (Anexo IV do Edital de Abertura de Processo Seletivo Público nº 01/2017) - 
“Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para enfrentamento 
dos problemas” - justifica a questão relativa ao PAB, considerando que esta é a principal 
forma de financiamento das ações de atenção básica, nas quais o ACS e o ACE estão 
inseridos. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, QUESTÃO 13. 
RECURSO INDEFERIDO. O candidato não justifica seu argumento (não fundamentou), 
contrariando, assim, o disposto no Edital de Abertura de Processo Seletivo Público nº 01/2017 
(item XI-5), que diz: 
 
 XI – 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. 

 
Todavia, analisando a questão, observa que entre as doenças apresentadas (cólera, meningite, 
gripe e doença de chagas), somente esta última não apresenta caráter epidêmico. Epidemia 
pode ser definida como o surgimento abrupto de um elevado número de casos de uma doença, 
em determinado local e época do ano. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 08 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, QUESTÃO 16. 
RECURSO INDEFERIDO. Esse argumento não se sustenta, pois a doença hepatite A, definida 
na questão, é um importante problema de saúde pública e está inserida no conteúdo 
relacionado à “higiene na manipulação de alimentos, maneira correta de manipular” que 
consta no Anexo IV do Edital de Abertura de Processo Seletivo Público nº 01/2017 e não a uma 
das doenças endêmicas prioritárias. Os temas são amplos e permitem que diversos tipos de 
leitura sejam feitos. 
  
PROVA ESPECÍFICA Nº 13 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / ENFERMEIRO, 
QUESTÃO 17. RECURSO INDEFERIDO. Na questão não se discute quais são fatores de risco 
gestacionais e sim qual fator de risco indica o encaminhamento da gestante para um pré-natal 
em uma unidade de referência. Conforme a Linha Guia Atenção ao Pré-Natal, Parto e 
Puerpério do Estado de Minas Gerais, páginas 19 e 20, pode-se observar que são:  
 

Fatores de Risco Gestacional que Permitem a Realização do Pré-Natal pela Equipe do PSF 
 
Compreendem situações anteriores ou decorrentes da gestação atual que exigem uma atenção especial 
no decorrer do pré-natal: 
 
• Idade menor de 17 e maior de 35 anos; 
• Ocupação: esforço físico, carga horária, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos nocivos, estresse; 
• Situação conjugal insegura; 
• Baixa escolaridade; 



 

 

• Condições ambientais desfavoráveis; 
• Altura menor que 1,45 m; 
• Peso menor que 45 kg ou maior que 75 kg; 
• Recém-nascido com crescimento retardado, pré-termo ou mal formado, em gestação anterior; 
• Intervalo interpartal menor que 2 anos; 
• Nuliparidade e multiparidade; 
• Síndrome hemorrágica ou hipertensiva, em gestação anterior; 
• Cirurgia uterina anterior; 
• Ganho ponderal inadequado. 
  
Fatores de Risco Gestacional que Indicam a Realização do Pré-Natal em Serviços de Referência 
  
• Dependência de drogas lícitas e ilícitas; 
• Morte perinatal anterior; 
• Abortamento habitual; 
• Esterilidade / Infertilidade; 
• Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico; 
• Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada; 
• Pré-eclâmpsia e eclâmpsia; 
• Diabetes gestacional; 
• Amniorrexe prematura; 
• Hemorragias da gestação; 
• Isoimunização; 
• Óbito fetal; 
• Hipertensão arterial; 
• Cardiopatias; 
• Pneumopatias; 
• Nefropatias; 
• Endocrinopatias; 
• Hemopatias; 
• Epilepsia; 
• Doenças infecciosas; 
• Doenças auto-imunes; 
• Ginecopatias. 

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 17 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / MÉDICO 
CLÍNICO GERAL, QUESTÃO 20. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
Questão apresenta 02 respostas incorretas, alternativas “A” e “B”. Ocorreu devido a um erro de 
digitação. Clorpromazida é uma sulfonilureia de primeira geração. E clorpromazina é um 
antipsicótico. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / 
NUTRICIONISTA, QUESTÃO 14. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
afirmativa I (realizar ações de educação alimentar e nutricional nas UBS), não é uma 
atribuição do Nutricionista responsável técnico pela Alimentação Escolar de um município de 
40 mil habitantes; as afirmativas II (Planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com 
o diagnóstico do estado nutricional dos alunos da educação básica) e III (Planejar o cardápio 
da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar local), são atribuições do 
Nutricionista responsável técnico pela Alimentação Escolar de um município de 40 mil 
habitantes. 
 
Todavia, verificou-se que a questão ficou confusa e a palavra EXCETO não deveria constar do 
de seu enunciado. 
 



 

 

PROVA ESPECÍFICA Nº 18 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / 
NUTRICIONISTA, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado da questão fala em 
contaminante de alimentos. A definição de contaminante de que “qualquer propriedade que 
pode tornar o alimento prejudicial para o consumo humano” não cabe para as mãos dos 
manipuladores, as quais são somente veículo de transmissão, como o próprio candidato 
afirmou, de microrganismos e sujidades para os alimentos. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP. 
Setor de Concursos 
 


