
 

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
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 
Córrego Danta – Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

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

Nº DA PROVA TIPO Nº DA QUESTÃO 
02 PORTUGUES 03 
04 CONHECIMENTOS GERAIS  09 
05 INFORMATICA 18 
13 ESPECIFICA 14 
14 ESPECIFICA 12 ,16, 19, 20 

 
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 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 03. RECURSO INDEFERIDO. A questão claramente pede no 
enunciado a regência verbal empregada incorretamente. Na alternativa “C” o verbo antipatizar  não pode ser 
usado como um verbo pronominal. Mantém a resposta do gabarito. 

O candidato defende que a alternativa “D” está incorreta, porém de acordo com a regência verbal ela está correta. 
O verbo obedecer é transitivo indireto e pode ser usado como direto admitindo-se a voz passiva como no exemplo.  

Ex.: “As leis devem ser obedecidas, indiferente de cargo s políticos.” A frase está na ordem inversa. 
Indiferente de cargos políticos as leis devem ser obedecidas por alguém.  

Pela lógica da frase as leis devem ser obedecidas provavelmente por todos  indiferente de cargos políticos. 
Podemos usar a preposição ao ou de  para conectar a palavra indiferente  com cargos políticos . A preposição de 
nesse caso indica posse e pode ser usada. A omissão do agente da passiva é aceitável. 



 

 

Agente da passiva  é complemento de um verbo na voz passiva. Representa o ser que pratica a ação expressa 
pelo verbo passivo. Vem regido comumente pela preposição por e, menos frequentemente, pela preposição de: 

Fonte:  Novíssima Gramática da língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo: Companhia Editora Nacional- 
Pág. 355 e 356 

A regência verbal  é a relação sintática de dependência que se estabelece entre o verbo — termo regente — e o 
seu complemento — termo regido. A regência determina se uma preposição é necessária para ligar o verbo a seu 
complemento. 

Os termos, quando exigem a presença de outro chamam-se regentes  ou subordinantes ; os que completam a 
significação dos anteriores chamam-se regidos  ou subordinados . Quando o termo regente é um nome 
(substantivo, adjetivo ou advérbio), ocorre a regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, ocorre a 
regência verbal. 

Na regência verbal, o termo regido pode ser ou não preposicionado. Na regência nominal, ele é obrigatoriamente 
preposicionado. 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Reg%C3%AAncia_verbal 
 
Simpatizar/ antipatizar – exigem a preposição “com”. 
 
Exemplos: 
Simpatizo com Lúcio.  
Antipatizo com meu professor de História. 
 
Dicas: 
Estes verbos não são pronominais, portanto, determi nadas construções são consideradas erradas quando 
tais verbos aparecem acompanhados de pronome oblíqu o.  
 
Exemplos: 
Simpatizo-me com Lúcio. 
Antipatizo-me com meu professor de História. 
 
Fonte:  http://portugues.uol.com.br/gramatica/regencia-verbal-.html 
 
Há verbos que admitem mais de uma regência sem mudar de sentido. 
 
Fonte:  Novíssima Gramática da língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo: Companhia Editora Nacional Pág. 
490 
 
Obedecer 
Embora transitivo indireto, admite a forma passiva. 
 
Os pais são obedecidos pelos filhos. 
 
Fontes:  Novíssima Gramática da língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo: Companhia Editora Nacional 
Pág.503. Relações expressas pelas preposições. Novíssima Gramática da língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla- 
São Paulo: Companhia Editora Nacional pág. 271. Gramática da Língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante-São 
Paulo- Scipione. Pág. 510.  
 
Conversão da Voz Ativa na Voz Passiva 
 
Pode-se mudar a voz ativa na passiva sem alterar substancialmente o sentido da frase. 
 
Por exemplo: 
 
Gutenberg inventou a imprensa (Voz Ativa) 
Sujeito da Ativa  Objeto Direto  
A imprensa foi inventada por Gutenberg (Voz Passiva) 



 

 

Sujeito da Passiva  Agente da Passiva  
  
Observe que o objeto direto será o sujeito da passiva, o sujeito da ativa passará a agente da passiva e o verbo 
ativo assumirá a forma passiva, conservando o mesmo tempo. 
 
Fonte:  http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf72.php 
 
O agente da passiva é maioritariamente representado por um substantivo ou por um pronome. Em algumas 
situações, pode ser omitido. 
 
Fonte:  https://www.normaculta.com.br/agente-da-passiva/ 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO 09. RE CURSO INDEFERIDO. A moeda do Estado 
Brasileiro denomina-se Real e foi introduzida no Brasil, durante o Governo de Itamar Franco. 
 
Fontes:  http://www.infoescola.com/economia/plano-real/. http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/plano-real.htm 
 
PROVA DE INFORMATICA Nº 05, QUESTÃO 18. RECURSO IND EFERIDO. O candidato solicita anulação da 
questão, alegando que a resposta correta seria alternativa “C” (ISA). 
 
Acontece que: O ISA é um slot antigo de 8 e 16 bits ,  que,  atualmente pode ser utilizado eventualment e  
para placas de modem e placa de som , que têm baixa transferência de dados. 
 
Foi solicitado na questão: qual é o slot desenvolvido para a comunicação da placa mãe e a memória RAM . 
E o slot utilizado  para este tipo de conexão é o DDR (Double Data Rate), que é a alternativa “A”.  
 
Conforme os autores abaixo, o DDR é slot utilizado para memória RAM: 
 
Fonte : CAPRON, H.L.; JOHNSON, J.A . Introdução à informática. 8ª.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. p.106,  TORRES, G. 
Hardware: curso completo. 3.ed. Rio de Janeiro: Axcel Books. 188. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 13 – ENFERMEIRO ESTRATEGIA SAÚD E DA FAMILIA (PSF Distrito de 
Cachoeirinha), QUESTÃO 14. RECURSO INDEFERIDO.  Na Portaria nº 336, de 19 de Fevereiro de 2002, em seu 
Artigo 4º, a partir do item 4.4 fica clara a denominação CAPS i II. A descrição dos recursos humanos para esta 
modalidade está descrita no item 4.4.2, conforme transcrito a seguir: 
 

“Art. 4º Definir, que as modalidades de serviços estabelecidas pelo Artigo 1º desta Portaria correspondem às 
características abaixo discriminadas:” 
 
“4.4 CAPS i II - Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, constituindo-se na 
referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo 
gestor local, atendendo a critérios epidemiológicos, com as seguintes características: 
 
a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária destinado a crianças e adolescentes com transtornos 
mentais; 
b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no 
âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), 
de acordo com a determinação do gestor local; 
c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em 
saúde mental de crianças e adolescentes no âmbito do seu território; 
d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades de atendimento psiquiátrico a 
crianças e adolescentes no âmbito do seu território 
e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu 
território e/ou do módulo assistencial, na atenção à infância e adolescência; 
f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de 
saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, 
regulamentados pela Portaria/ SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 
g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar 
um terceiro turno que funcione até às 21:00 horas. 
 
4.4.1- A assistência prestada ao paciente no CAPS i II inclui as seguintes atividades: 
a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 



 

 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros); 
c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; 
d - visitas e atendimentos domiciliares; 
e - atendimento à família; 
f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança 
e do adolescente na família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social; 
g - desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação e justiça; 
h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos em dois turnos (08 
horas) receberão duas refeições diárias; 
 
4.4.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i II, para o atendimento de 15 (quinze) 
crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco) pacientes/dia, será composta por: 
a - 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental; 
b - 01 (um) enfermeiro. 
c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 
enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 
d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 
educacional e artesão.”  

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – FISIOTERAPEUTA DO NASF, QU ESTÃO 12. RECURSO INDEFERIDO. As 
drogas uterolíticas são utilizadas para inibir o trabalho de parto prematuro há quase 50 anos. Durante todos esses 
anos, apenas duas drogas foram desenvolvidas especialmente para esse fim: a ritodrina (agonista beta-
adrenérgico) e o atosiban (antagonista do receptor de ocitocina). As outras drogas foram adaptadas para a 
tocólise. Atualmente, há três tipos de uterolíticos mais utilizados: agonistas beta-adrenérgicos, bloqueadores do 
canal de cálcio e antagonistas do receptor de ocitocina. Outras drogas também utilizadas para inibir o TPP (sulfato 
de magnésio, inibidores de prostaglandinas e doadores de óxido nítrico ) carecem de comprovação quanto à 
sua eficácia ou são responsáveis por efeitos colate rais importantes . O óxido nítrico atua na atividade do 
sistema enzimático da quinase de cadeia leve da miosina e promove o relaxamento da célula miometrial. A 
nitroglicerina transdérmica é a mais utilizada na inibição do TPP. Ainda não existem evidências suficientes para o 
uso dessas drogas no TPP. Em estudo randômico com 153 parturientes entre a 24ª e a 32ª semana, a 
nitroglicerina foi comparada ao placebo. Entre as mulheres que utilizaram a nitroglicerina (n=74), houve risco 
neonatal mais baixo (hemorragia intraventricular, leucomalácia, complicações pulmonares e enterocolite 
necrosante) quando comparado ao placebo (n=79) (RR=0,29; IC95%=0,08-1,00). Não foi observada diferença 
significativa entre os dois grupos para a diminuição do risco de parto antes da 28ª semana e nem de 
prolongamento da gestação por sete dias30. Em outro estudo com 238 parturientes, comparou-se o  óxido 
nítrico a agonistas beta-adrenérgicos (salbutamol o u ritodrina). A inibição do TPP foi mais eficaz com  os 
agonistas beta-adrenérgicos.  
 
Fonte:  (Bittar RE, Zugaib M. Tratamento do trabalho de parto prematuro . Rev Bras Ginecol Obstet. 2009; 31(8):415-22) 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – FISIOTERAPEUTA DO NASF, QU ESTÃO 16. RECURSO INDEFERIDO. 
Recomenda-se a avaliação médica antes do início de um programa de treinamento estruturado e sua interrupção 
na presença de sintomas. Em hipertensos, a sessão de treinamento não deve ser iniciada se as pressões arteriais 
sistólica e diastólica estiverem superiores a 160 e/ou 105 mmHg respectivamente. 
 
Fonte:  Sociedade Brasileira de Cardiologia/ Sociedade Brasileira de Hipertensão/ Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão . Arq Bras Cardiol 2010; 95(1supl.1):1-51 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – FISIOTERAPEUTA DO NASF, QU ESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO. A 
questão não especificou a contra-indicação como absoluta ou relativa. A asma é uma condição onde o caráter 
obstrutivo da doença gera sintomas (aumento do trabalho respiratório, taquipneia, hipoxemia) que impossibilitam o 
paciente de conseguir realizar a tarefa proposta, o tornando uma contra-indicação. Outra forma de conseguir obter 
a resposta da questão é por eliminação, tendo em vista que as demais alternativas são todas indicações para o 
uso do EPAP. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – FISIOTERAPEUTA DO NASF, QU ESTÃO 20. RECURSO INDEFERIDO. A 
mensuração do valor de pressão inspiratória máxima, realizado pelo manuvacuômetro é utilizado para treinamento 
muscular com todos princípios básicos do treinamento, dentre eles a sobrecarga. Para isso se tornar possível é 
necessário um equipamento capaz de gerar sobrecarga progressiva através de um programa de treinamento. 
Desta forma, somente é possível utilizar os valores de manuvacuometria para compor um treinamento usando o 
equipamento Threshold IMT. O uso de espirômetro pode gerar um ganho de força, porém sem a possibilidade de 



 

 

atingir os objetivos do programa de treinamento tendo em vista a impossibilidade de mensurar a carga de trabalho 
imposta. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP. 
Setor de Concursos 



 

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Córrego Danta 
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 
Córrego Danta – Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

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. 

 
DOS RECURSOS 
 
Foram protocolados recursos acerca das disciplinas aplicadas nas provas para os cargos de ENFERMEIRO 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF Distrito de Cachoe irinha)  e ENFERMEIRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PSF Sede do Município) . 
 
NOSSO PARECER 
 
Cumpre esclarecer que houve um equívoco quanto à aplicação de provas para os cargos de ENFERMEIRO 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF Distrito de Cachoe irinha)  e ENFERMEIRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PSF Sede do Município).   
 
O caderno de questões deveria ter constado as seguintes disciplinas: Português, Gestão e Legislação e Saúde 
Pública  e Específica . Por sua vez constou: Português, Conhecimentos Gerais  e Específica . 
 
Diante do equívoco, as questões aplicadas de Conhecimentos Gerais  estão anuladas e a pontuação atribuída a 
todos os candidatos inscritos nos cargos mencionados.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP. 
Setor de Concursos 
 


