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PROCESSO SELETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA-MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO PROCESSO 
SELETIVO Nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA-MG. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

498000209 Natalia Caroline Amaral Simões Agente Comunitário de Saúde 

498000269 Luciene Ramos Santos Auxiliar de Saúde Bucal 

498000553 Claudiana Aparecida Moreira Facilitador Social 

498000487 Jáderson Mateus Vilela Antunes Médico Psf 

498000167 Gislaine Patricia Miguel Dos Santos Costa Técnico em Enfermagem 

498000169 Leila Dayane Rodrigues Técnico em Enfermagem 

498000382 Marcia Luisa Candido Rezende Técnico em Enfermagem 

498000117 Josiâne Galdino Santos Terapeuta Ocupacional 

498000608 Marcella Nunes Fernandes Rosa Terapeuta Ocupacional 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e a opção “B” (2, 3, 1). 

Aterro controlado: disposição do lixo em local controlado, onde os resíduos sólidos são cobertos diariamente 

com terra, importante para evitar mau cheiro e proliferação de insetos e animais, mas a capacidade de 

impedir a contaminação do solo e águas subterrâneas não é completa. Aterro Sanitário: é a disposição 

adequada dos resíduos sólidos urbanos, consiste na decomposição de camadas de lixo alternadas com 

camadas de argila auxiliando na impermeabilização e materiais inertes, como mantas de polietileno em 

terrenos com sistemas de drenagem para o chorume.  

Lixão: disposição do lixo a céu aberto em terrenos baldios onde fica exposto sem nenhum tratamento e sem 

nenhum critério sanitário de proteção ao ambiente. 

Fonte: http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/qambiental/so_destinolixo.html 

 
 
 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 
 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve erro material no enunciado, mas que não compromete a compreensão e resolução da questão. A única 

alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e a opção “D” (África do Sul).  

A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neil, em estudo de 2001, 

intitulado “Building Better Global Economic BRICs”. Fixou-se como categoria da análise nos meios econômico-

financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento, 

propriamente dito, incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da III 

Cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS. 

Fonte: http://www.ipea.gov.br/forumbrics/pt-BR/conheca-os-brics.html 

 
 
 

Cargo: Facilitador Social 
 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi citado no enunciado de modo a informar sobre diretrizes da 

Política de Atendimento, portanto, no Art. 88, inciso II, da Lei 8.069/90, cita a criação de conselhos municipais, 

estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações 

em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, 
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segundo leis federal, estaduais e municipais. O enunciado da questão é claro acerca do questionamento 

abordado, que são as diretrizes do CONANDA, e não o que exposto sobre ele no artigo citado. 

Fonte: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
 

Cargo: Médico PSF 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “morno desespero”, empregada pelo autor é diferente de “momentos de desespero” como 

consta da alternativa A, pois, nesse contexto o vocábulo morno “se caracteriza pela mansidão, pela brandura; 

tranquilo”, mudando a intensidade do termo “desespero”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. P.1319, 1ª col. 3ª acepção. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito. A alternativa correta é “C”, já que a questão abordava a 

prevalência: casos novos, menos curas e óbitos, o que confere os itens. 

Fonte: Pereira M. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan, 1ª edição. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que existe divergência na literatura quanto ao número de incursões respiratórias por 

minuto que nos permitem manter a administração de Sulfato de Magnésio para uma gestante, na prevenção 

da ocorrência de convulsões, sugerindo a alternativa C como alternativa correta para a questão. A banca 

concorda a existência de divergência neste aspecto. Entretanto, a diurese mínima que deve ocorrer para 

mantermos o sulfato de magnésio é de 100 ml em 4 horas, o que invalida a alternativa C. Ademais, referência 

conceituada em Ginecologia e obstetrícia traz a seguinte informação: A dose de sulfato de Magnésio a ser 

utilizada é de 4 a 6 gramas diluídas em 100 ml de soro glicosado a 5% em 20 minutos e depois 2g por hora. 

Manter o sulfato de Magnésio se: reflexo tendinoso estiver presente (embora hipoativo), diurese superior a 

100 ml em 4 horas e frequência respirarória igual ou superior a 16 movimentos por minuto. 

Fonte: Rezende, Obstetrícia Fundamental/ Carlos Antônio Barbosa, Jorge de Rezende Filho – 12ª edição – Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Capítulo 18- Toxemia gravídica: pré-eclâmpsia/eclampsia; P254. 
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que com as informações fornecidas no enunciado, não era possível fazer a diferenciação 
entre um tumor de ovário estádio IIIA e um tumor estádio IIIB, gabarito da questão. Entretanto, a descrição do 
tumor foi retirada ipsis litteris do estadiamento de tumor de Ovário FIGO 2009, definindo o tumor em questão 
como IIIB. 

 
Fonte: Manual de Orientação: Ginecologia Oncológica. FEBRASGO, 2010. P.96 
 
 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Escolha de pelo menos 2 impressoras: 

_escolha de 2 impressoras:C5,2=10 

_escolha de 3 impressoras: C5,3=10 

_escolha de 4 impressoras: C5,4=5 

_escolha de 5 impressoras: C5,5=1 

Total=26 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Art. 13º do Decreto 94.406/87 que regulamenta o exercício da enfermagem, as atividades do 

técnico de enfermagem somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro. O 

Art. 10º deste mesmo decreto, “o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio 

técnico, atribuídas a equipe de enfermagem”. No enunciado da questão 18 descreve: “Um técnico de 

enfermagem recebeu algumas orientações para executar determinadas tarefas.” Apesar de não está 
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especificado quem deu as orientações, esta categoria profissional somente pode exercer atividades de 

enfermagem sob orientação do enfermeiro, deixando implícito que, no que se refere à alternativa B: “Prestar 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave”, será sob supervisão e orientação do 

enfermeiro. Manter o gabarito.     

Fonte: LEI 94.406 DE 08 DE JUNHO DE 1987. Regulamenta a Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe 

sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a resposta correta para a questão 22 seria a alternativa A: “Eliminar grande número de 

micro‐organismos das mãos e a sujidade através da aplicação de água e sabão.” O objetivo descrito nesta 

afirmativa (A), é da lavagem das mãos.  O objetivo da antissepsia das mãos é, além da desinfecção, impedir o 

crescimento da flora transitória, e não somente removê-la como especificado na alternativa A. Outro detalhe 

a ser considerado é a água e o sabão não substâncias apropriadas para a antissepsia e sim soluções específicas 

para tal finalidade como o PVPI e clorhexidina. Decisão: manter o gabarito. Alternativa correta: D  

Fonte: 

 GUIA DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Hospital Universitário Cajuru, Curitiba. Disponível 

em: http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911311194082.pdf Acesso em: 14/09/2014. 

 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. ANVISA. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm Acesso em: 

14/09/2014. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. 

Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: fundamentos de enfermagem.  2ª. 

Ed. rev. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 128 p.: il. - (Série F. Comunicação 

e Educação em Saúde).  Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf. Acesso em: 14/09/2014. 

 
 
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 
Houve erro na divulgação do gabarito, sendo que a alternativa correta é a alternativa B. 

Fonte: Pereira DC, Ruzzi-Pereira A, Pereira PE, Trevisan ER. Desempenho ocupacional de adolescentes de um 

Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSI). Rev Ter Ocup Univ São Paulo. 2014 jan./abr.;25(1);11-

7. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/62256/pdf_36 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No edital do concurso as questões específicas estavam estabelecidas da seguinte forma: 

“Atividades e Recursos Terapêuticos. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Neurologia. Ortopedia. Patologia 

de órgãos e sistemas. Saúde Pública. Administração em Terapia Ocupacional. Pneumologia, Reumatologia, 

Psiquiatria, Cardiologia. Psicomotrocidade. Terapia ocupacional aplicada a Neuro/ortopedia, a disfunções 

http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911311194082.pdf
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/pae_cad3.pdf
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sensoriais, a problemas sociais, a saúde mental, a Psiquiatria, a Gerontologia e Geriatria, a Deficiência Mental, 

a Patologias diversas. Prótese e órtese. Ética e Deontologia. Ética profissional.” 

De forma que o conteúdo sobre Saúde Pública entende-se que pode ser abrangido amplamente e não 

somente direcionados à Terapia Ocupacional, haja vista que no exposto neste edital, coloca-se a existência de 

conteúdos específicos aplicados à Terapia Ocupacional (ressaltados em negrito acima). 

A questão deve ser mantida. 

Fonte: Edital do concurso de Itaguara/2014. Disponível em: http://www.idecan.org.br/concursos/157/10.pdf 
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II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

19 de Novembro de 2014 

 

 

 

IDECAN 


