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PREFEITURA MUNICIPAL DE  NOVA ERA 
MINAS GERAIS 

 

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 NOVA ERA – ESTADO DE MINAS GERAIS. 
 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

532000025 Gislaine Aparecida Gomes Agente Comunitário de Saúde 

532000083 Luciana Paula Carvalho Domingues Fraga Enfermeiro 

532000359 Francelle Duarte Rossoni Enfermeiro 

532000384 Livia Cecilia Cimini Martins Faria Enfermeiro 

532000572 Flávio De Faria Moura Enfermeiro 

532000031 Carine Ariana Santos Técnico em Enfermagem 
 

 

 

 
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: 11 

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

O sexto termo terá como denominador o produto de 3 por ele mesmo 6 vezes, logo será 3x3x3x3x3x3= 729 

 Logo, a alternativa de resposta publicada está correta. 

 

 

Cargo: Enfermeiro 

 

Questão: 01 

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

O enunciado desta questão de interpretação de texto solicita que sejam analisadas quatro afirmativas sobre o 

texto A magia da imagem. Nota-se, assim, que a primeira afirmativa (“Desde a idade primitiva, supõe‐se que o 

elemento da realidade representado numa imagem estabelece com ela uma ligação que os une.”) está de 

acordo com o texto. No Paleolítico, acreditou-se num vínculo entre imagem e realidade que “[...] deu origem 

às artes visuais, que nasceram precisamente com o homem das cavernas e se mantêm até hoje como um dos 

principais meios de que dispomos para inventar o nosso mundo humano” e, ainda de acordo com o texto, 

desde o início das tentativas de representação da realidade, a imagem não é uma cópia do mundo real, mas 

sim um meio de recriá-lo. Essas informações fornecidas na superfície textual, quer dizer, as quais aparecem 

explícitas no texto também servem para comprovar a veracidade da segunda (“As pinturas da pré-história 

comprovam a crença na relação entre imagem e realidade”) e terceira (“As artes visuais resultaram da ligação 

entre imagem e realidade”) afirmativas. Porém, a fim de esclarecer onde estão essas informações na 

superfície textual, basta reler os parágrafos iniciais, nos quais se observa que o vínculo entre imagem e 

realidade era tão forte “[...] que se atingisse a imagem do animal, atingiria o próprio animal”, logo, como 

resultado dessa crença, nasceram as artes visuais. Por outro lado, a quarta afirmativa (“Na pré-história, as 

imagens eram criadas para preservar a cultura primitiva”) não está de acordo nem com as informações 

explícitas na superfície textual, nem poderia ser uma informação inferida do texto, já que, conforme 

mencionado anteriormente, as imagens resultaram de uma crença primitiva entre a representação da 

realidade e a própria realidade. Depois dessa análise das quatro afirmativas presentes no enunciado desta 

questão, basta seguir o comando, no qual é solicitada a identificação das afirmações verdadeiras (no caso, I, II 

e III). Sendo assim, a alternativa “C” é a única que contempla adequadamente a solicitação do comando desta 

questão e, portanto, o gabarito preliminar deve ser mantido.  

Fonte: 

 GULLAR, Ferreira. A magia da imagem. Folha de São Paulo: out.de 2013. 

 Disponível em: 

 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2013/10/1358629‐a‐magia‐da‐imagem.shtml. 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2013/10/1358629‐a‐magia‐da‐imagem.shtml
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Questão: 05 

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

O comando desta questão solicita a identificação da afirmação incorreta a respeito do processo de formação 

das palavras destacadas de trechos do texto. Embora o recurso interposto a esta questão questione a ausência 

da palavra “respectivamente” na alternativa A, a qual responde adequadamente o comando do enunciado, 

deve-se perceber que todas as afirmações das demais alternativas são verdadeiras, diferentemente da 

alternativa indicada no gabarito preliminar. Sendo assim, a ausência da palavra “respectivamente” não 

dificulta o cumprimento do comando solicitado no enunciado e, portanto, o gabarito preliminar deve ser 

mantido.  

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa “A” 

Tendo em vista que a terceira afirmativa é falsa já que o verbo “levar” está funcionando, no contexto 

apresentado, como transitivo direto e indireto. Como foi mencionado nessa afirmativa (no caso a última 

afirmativa), o verbo “levar” têm equivalência semântica com o verbo “conduzir” e, no caso, quem conduz, 

conduz alguém a algo (conduz a pessoa à morte). Ele funciona, portanto, como transitivo direto e indireto e, 

por isso, o gabarito preliminar deve ser alterado para a alternativa “A”. 

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

Questão: 08 

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

O comando do enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa que apresente apenas 

substituições corretas e contextualmente equivalentes às formas verbais destacadas no trecho do texto 

apresentado no enunciado. Então, nota-se que: 1. “será” é o verbo “ser” flexionado na terceira pessoa do 

singular, no tempo futuro do presente do modo indicativo; 2. “substituirá” é o verbo “substituir” flexionado na 

terceira pessoa do singular, no tempo futuro do presente do modo indicativo; 3. “equivalerá” é o verbo 

“equivaler” flexionado na terceira pessoa do singular, no tempo futuro do presente do modo indicativo; 4. 

“significa” é o verbo “significar” flexionado na terceira pessoa do singular, no tempo presente do modo 

indicativo. Depois de identificar as informações sobre pessoa, número, tempo e modo dos verbos destacados, 

basta verificar em qual das alternativas essas informações foram corretamente transferidas para os verbos 

auxiliares (no caso, 1. “irá”: terceira pessoa do singular, no tempo futuro do presente do modo indicativo; 2 

“poderá”: terceira pessoa do singular, no tempo futuro do presente do modo indicativo; 3. “poderá”: terceira 

pessoa do singular, no tempo futuro do presente do modo indicativo; 4. “vai”: terceira pessoa do singular, no 

tempo presente do modo indicativo). Sendo assim, para resolver a questão basta transformar os verbos em 

locuções verbais e essa transformação é adequadamente realizada quando se transfere a pessoa, o número, o 
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tempo e o modo do verbo principal para o verbo auxiliar. Portanto, a alternativa “B”, indicada no gabarito 

preliminar está correta e, por isso, deve ser mantida.  

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

Questão: 10 

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

No enunciado desta questão, o comando solicita que sejam analisadas três afirmativas. Na primeira 

afirmativa, foi descrita correta e adequadamente a finalidade textual do pronome demonstrativo, que embora 

não apareça no mesmo número (no caso, singular) do trecho do enunciado, a afirmação sobre o uso textual 

desse pronome está correta e adequada. Portanto o recurso está indeferido e o gabarito preliminar deve ser 

mantido.  

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 

 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991. 

 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

Questão: 19 

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

A vacina BCG (profilática contra tuberculose) tem sua 1ª aplicação ao “nascer”, porém essa pode não ser 

exatamente a única dose, já que pode ser necessária uma nova aplicação ao sexto mês, caso não seja 

observada formação da cicatriz vacinal. Outra situação está relacionada em caso de comunicantes domiciliares 

de hanseníase. Ambas as situações estão descritas no calendário vacinal da sociedade brasileira de pediatria 

(SBP), órgão que subsidia o ministério da saúde para a elaboração dos calendários vacinais no Brasil, dessa 

forma, entende-se que a 1ª dose (referente à BCG), pode e deve ser aplicada ao nascer, junto com hepatite B, 

o que configura como correta a alternativa “C”. Sabe-se também que a hepatite e a tuberculose são doenças 

endêmicas no Brasil e estavam informadas nos “itens I e II individualmente no “singular”, logo, não há como 

confundir, visto que era para assinalar a alternativa correta que implicava os itens de forma individualizada. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria. Calendário vacinal de 2013/2014, disponível em 

http://www.sbp.com.br/pdfs/calendario_vacina_2013.pdf 

 

Questão: 23 

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

Alguns medicamentos causam retenção de líquidos, aumento no apetite e diminuição no metabolismo 

corporal levando como consequência o ganho de peso. Esses medicamentos são os anticoncepcionais, 

antidepressivos, corticoides e ansiolíticos. Como sustenta o recurso, não há referência literária de ganho de 

peso devido ao uso do ácido fólico e, portanto, a sua ingestão na gravidez não acarreta em ganho de peso, 

independente do tipo do da alimentação da mulher. É incorreto afirmar que associado a uma alimentação 

saudável, o ácido fólico não engorda. A sequência correta relativa às afirmações da questão é F, V, F e F, sendo 

a letra B a alternativa Correta. Gabarito mantido.  

Fonte: 
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 LOWDERMILK, Deitra Leonard, et al. Obstetrícia e Saúde da Mulher. Tradução Maiza Ritomy Ide, et al.   

Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

 SEDICIAS, Sheila. Ácido Fólico na Gravidez.  Disponível em: http://www.tuasaude.com/acido-folico-na-

gravidez/. Acesso em: 02/01/2015. 

Questão: 25 

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

A hiperventilação no quadro de cetoacidose diabética é um mecanismo compensatório utilizado pelo 

organismo com o objetivo de neutralizar a acidose que se instala. É caracterizada neste caso por aumento 

maior da profundidade do que da frequência respiratória e não somente o aumento da frequência respiratória 

acima de 20 irpm (taquipnéia). Este padrão é denominado como respiração de Kussmal, típico de pessoas que 

desenvolvem esta complicação. Gabarito mantido: alternativa A 

Fonte: HUDAK, Carolyn. GALLO; Barbara M. Cuidados Intensivos de Enfermagem: Uma Abordagem Holística. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

 

Questão: 29 

Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A argumentação apresentada no recurso não corresponde à questão indicada.  

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 

Questão: 21 

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

 O profissional enfermeiro é o chefe da equipe de enfermagem, sendo responsável pela mesma e por toda 

atividade de enfermagem realizada. Se um enfermeiro já conferiu um material quanto ao prazo de validade da 

esterilização e o mesmo pode ainda ser utilizado, não há, necessariamente, motivo para que o técnico de 

enfermagem confira novamente o material. O Código de Ética da profissão no art. 5º dispõe como dever dos 

profissionais de enfermagem “Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, 

dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade”. 

Ratifica-se a alternativa apontada no gabarito preliminar: C 

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. 

 RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007. Aprova a Reformulação do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. Disponível em: 

www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html Acesso em: 02/01/2015. 

Questão: 22 

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

Sustenta o recurso que não há citação no Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério, do Ministério da Saúde 

2012, sobre a correlação entre o diabetes mellitus gestacional e ruptura prematura de placenta, sugerindo a 

anulação da questão. Porém, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia cita em 

seu artigo publicado na Revista da Associação Médica Brasileira, 2008, que “a gestante portadora de DMG não 

tratada tem maior risco de rotura prematura de membranas (OR 10,07), parto pré-termo (OR 6,42), feto com 

http://www.tuasaude.com/acido-folico-na-gravidez/
http://www.tuasaude.com/acido-folico-na-gravidez/
http://www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html
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apresentação pélvica (OR 3,47) e feto macrossômico (OR 2,42)3(A).”  Diante do exposto, a questão tem o seu 

gabarito mantido: alternativa D.  

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA. Diabetes Mellitus Gestacional. Revista 

da Associação Medica Brasileira. vol.54  nº.6 São Paulo Nov./Dec. 2008. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302008000600006. Acesso em: 02/01/2015  

 

Questão: 24 

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

De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, “a documentação de enfermagem, inserida 

no prontuário do paciente, é importante como fonte de ensino e pesquisa, servindo à auditoria, à avaliação do 

cuidado e às questões legais.” A documentação de enfermagem citada se refere às anotações de enfermagem. 

A alternativa C está correta. O código de ética dos profissionais de enfermagem, no artigo 86, dá o direito de 

“Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.” No art. 98. 

“Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.” 

Decisão: manter o gabarito.   

Fonte: 

 COREN-SP. Anotações de Enfermagem. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo: 2009. 

Disponível em: http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-de-

enfermagem-coren-sp.pdf. Acesso em: 02/01/2015. 

 RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007. Aprova a Reformulação do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. Disponível em: 

www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html Acesso em: 02/01/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302008000600006
http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-de-enfermagem-coren-sp.pdf
http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/manual-anotacoes-de-enfermagem-coren-sp.pdf
http://www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

 

14 de janeiro de 2014 

 

 

 

IDECAN 


