
 

1 

 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE/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 DE CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001 DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE - ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

578000055 Eldinicy Wulff Landim Da Costa Faria Agente Administrativo 

578000102 Dayanna Garcia Amaral Agente Administrativo 

578000162 Carolina Neves Pinto Figueiredo Agente Administrativo 

578000302 José Ricardo Da Silva Agente Administrativo 

578000324 Lucinda Maria Landim Alves Agente Administrativo 

578000335 Camila Vilela Pedrosa Agente Administrativo 

578000369 Farllen Augusto Lamim Guimaraes Agente Administrativo 

578000423 Andre Luiz Cardozo Costa Agente Administrativo 

578000227 Marcela Aparecida Diniz Assistente Social 

578000015 Letícia Do Vale Pereira Fisioterapeuta 

578000032 Igor Braga Castelano Fisioterapeuta 

578000078 Daniel Helpes De Castro Odontólogo 

578000116 Katiúscia Dias Da Cunha Odontólogo 

578000318 Allan Ferreira Malheiros Odontólogo 

578000388 Maisa Reis Diniz Odontólogo 

578000018 Silvana Alexandre Dias Professor 

578000072 Marta De Souza Fonseca Professor 

578000124 Aparecida Fátima Costa Diniz Mauro Professor 

578000127 Tatiana Andrade De Mendonça Professor 

578000167 Marisilda Fernandes Professor 

578000175 Najara Christiane De Carvalho Professor 

578000180 Maria Leni De Faria Silva Maciel Professor 

578000181 Cacilda De Lurdes Silva Fatigate Professor 

578000234 Maria Jose Da Cunha Professor 

578000235 Maria Fabiana Da Cunha Professor 

578000284 Lúcia Helena De Faria E Silva Professor 

578000314 Adelaide Da Costa Figueiredo Ladeira Professor 
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578000340 Adriana Maria Fernandes De Castro Professor 

578000389 Deise Carla De Carvalho Almeida Professor 

578000390 Rita De Fátima Paula Professor 

578000443 Cilene Fernandes Da Cunha Professor 

578000012 José Horácio Bezerra Neto Professor de Educação Física 

578000438 Diego Pedrosa Carvalho Psicólogo 

 

 

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 concurso quando da utilização dos 

mesmos conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Agente Administrativo 

 

Questão: 10 

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

Os mecanismos de coesão referencial são aqueles que fazem remissão a outro elemento da malha textual. Tal 

remissão pode ser anafórica (referente a um elemento que já foi citado) ou catafórica (ligada a um elemento 

que ainda será mencionado). No caso em questão, trata-se de remissão anafórica, além disso, o elemento 

coesivo deve estar de acordo com o gênero e o número do elemento a que se refere. Portanto, “eles” está no 

plural e no masculino como a quem se refere, no caso, “consumidores”; tal constatação é confirmada com 

outro trecho do mesmo texto e parágrafo: “Nesses últimos dias desde a implantação da lei, os consumidores 

se queixaram de ter de pagar de R$ 0,08 a R$ 0,10 por sacola. Aliás, esse era o principal argumento daqueles 

que eram contrários à lei e de anteriores posicionamentos do Ministério Público de São Paulo. Para eles, a 

cobrança feria o sagrado direito do consumidor de receber as sacolas de maneira gratuita.”. 

Fonte: 

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 

CAQUI          P=5!=5.4.3.2=120 

CEREJA         P=  6!/2!=6.5.4.3/2=360 

ABACAXI      P=7!/3!=7.6.5.4.3!/3!=7.6.5.4=840 

BANANA       P= 6!/3!2! =6.5.4.3!/3!2!=60 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 15 

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

3/5   _____ 15 minutos 

1    ----------- x 

3x/5=15 

x=75/3 

x=25 minutos (tempo gasto no 1º questionário) 

Tempo gasto no segundo questionário= 3.25=75 minutos 

Total=25+75=100 minutos= 1 hora e 40 minutos 

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

 

Questão: 21 

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

Certidão é a afirmação escrita baseada em um documento original, por isso a condição que apontada nas 

razões recursais, de que qualquer um pode obter a certidão de casamento ou nascimento de outrem, é 

inválida.  

O tipo de certidão de que trata-se a questão 21 do cargo de Agente Administrativo é um documento que tem 

origem em solicitação da parte interessada e implica responsabilidades a quem o fornece, devendo, por isso, 

especificar o máximo de dados de identificação, como nome completo, estado civil, entre outros.  

Sua elaboração deve ser simples, formal e clara.  

Quando este documento é transcrito na íntegra chamamos de certidão de inteiro teor ou traslado. Quando é 

transcrito em parte chamamos de certidão resumida.  

Nela devem ser evitados elogios e até mesmo expressões como “nada consta em seu desabono” ou “é pessoa 

de meu conhecimento”, entre outras. 

Cabe salientar que o direito a obtenção de certidão, se encontra previsto no artigo 5º, XXXIII e XXXIV, ‘b’, 

sendo um dos direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Carta Constitucional. 

A lei n.º 9.051/95 dispõe especificamente sobre a expedição de certidões, para a defesa de direitos e 

esclarecimentos de situações, estabelecendo os seus limites. 

Este direito também se encontra resguardado na letra da Lei n.° 8.159/91, que trata da política nacional de 

arquivos públicos e privados. 

Fonte: MANUAL DE REDAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS. LEDUR, Paulo Flávio. Porto Alegre: AGE, 2007. Página 

79. 

 

Questão: 40 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

A região de Quebec considerada a maior província no Canadá, teve uma forte influência da colonização 

francesa o que a torna uma região histórico-cultural diferente do restante do país. 

Tais fatores associados contribuíram para que essa área requeresse sua independência do Canadá. 

A alternativa C refere-se a Caxemira, uma região localizada entre a Índia a China e o Paquistão onde grupos 

étnicos e religiosos diferentes lutam pelo domínio da região o que contradiz o enunciado da questão. 

Fonte: 

 http://www.istoe.com.br/reportagens/353593_O+SEPARATISMO+ASSUSTA 

 http://noticias.terra.com.br/mundo/separatista-quebec/ 

 http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/historia-do-canada-e-separativismo-do-quebec 
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Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 39 

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

O Banco Mundial classificou o Brasil como a sétima maior economia do mundo em um relatório divulgado em 

2014, portanto, atendendo ao comando da questão e suas alternativas, deveria ser optado pela alternativa 

que classifica o país especificamente entre as 10 maiores economias do planeta.  

Fonte: http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/ranking-do-banco-mundial-traz-brasil-

como-a-7-maior-economia-do-mundo.htm 

 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

Questão: 19 

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

Sustenta o recurso que há semelhança entre as alternativas A e C da questão. As Leis orgânicas da Saúde são o 

conjunto de duas leis (8.080/90 e 8.142/90) foram editadas para dar cumprimento ao mandamento 

constitucional de disciplinar legalmente a saúde no Brasil. A Lei 8.080/90 foi criada para regulamentar o SUS. A 

Lei 8.142/90 garante a participação da comunidade na gestão do SUS e dispõe sobre as transferências dos 

recursos financeiros entre as esferas do governo. Diante do exposto, o gabarito deve ser mantido: opção A. 

Fonte: 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: O que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. 

Vol. 1 São Paulo: Editora Atheneu 2008. 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Extraído 

 

Questão: 20 

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

De acordo com o Conselho Nacional de Saúde: “o Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais 

do SUS pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover 

inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das 

respostas do Sistema Único de Saúde.” De acordo com o exposto, a definição de Pacto pela Saúde está 

corretamente descrita na opção de resposta B. 

Comporta três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. A alternativa A é a 

definição do Pacto de Gestão. A alternativa C se refere ao Pacto em Defesa do SUS e a alternativa D se refere 

ao Pacto pela Vida. 

Fonte: 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Pactos pela saúde. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/webpacto/index.htm. Acesso em: 28/07/2015. 

 MACHADOI, Rosani Ramos;  et al. Entendendo o pacto pela saúde na gestão do SUS e refletindo sua 

implementação. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2009;11(1):181-7. Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n1/v11n1a23.htm.    Acesso em 28/07/2015. 
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 PORTARIA Nº 399, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 

SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em: 

28/07/2015. 

 

Questão: 21 

Na obra HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 4.ed.São Paulo: Artmed, 2009, 

no capítulo 78, páginas 1519 e 1523, os autores José Edilberto Ramalho Leite, Suely Gianini Rondinelli e 

Maurício Malta, colocam junto ao tema do fortalecimento muscular, nas etapas da reabilitação que podem 

exigir formas diferentes de trabalho muscular, onde nas formas de trabalho muscular que podem ser 

realizadas durante o tratamento, no que diz respeito às suas variáveis, destacam que da velocidade com que 

essa ação é realizada, o termo isocinético refere-se ao trabalho muscular realizado em variação angular de 

velocidade constante. Portanto estando incorreta a alternativa C. 

Fonte: HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 3.ed.São Paulo: Artmed, 2003. 

 

Questão: 24 

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

Na obra SCOT, Irwin, Edit.  ; TECKLIN, Jan Stephen, Edit.,  FISIOTERAPIA cardiopulmonar, São Paulo: Manole, 

2003, no capítulo 07, páginas 92 e 93, o autor Irwin  Scot, coloca junto ao tema fisiologia anormal do exercício, 

no contexto da resposta da frequência cardíaca anormal,  que em pacientes com doença coronariana, ocorre 

um aumento pequeno da freqüência cardíaca em resposta a crescentes aumentos na carga do exercícios. 

Desta forma a alternativa incorreta a ser marcada é a D. 

Fonte: SCOT, Irwin, Edit. ; TECKLIN, Jan Stephen, Edit., FISIOTERAPIA cardiopulmonar, São Paulo: Manole, 

2003. 

 

Questão: 40 

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

A questão trata de tema de interesse amplo da sociedade, cobrando conhecimento superficial sobre a 

regulamentação do uso e posse de armas no Brasil, o que é um assunto que mexe diretamente com o dia a dia 

do brasileiro e deve ser de conhecimento geral. O fato de ser oriundo de uma lei, não justifica classificar o 

tema de jurídico apenas, já que toda a sociedade e suas regras são regidas por legislação e, por isso, não se 

justifica afirmar não ser tema de conhecimento geral, principalmente por dizer respeito ao comportamento 

esperado e acordado de uma sociedade. Estão corretas as afirmativas I e III. O Estatuto do Desarmamento 

autoriza a andar armados nas ruas somente policiais, militares e profissionais que precisam da arma para 

trabalhar. Os casos excepcionais, como a própria lei demostra em suas alíneas, estão relacionados todos à 

necessidade de arma de fogo para o trabalho, atividade afim e de subsistência como se confirmam nos 

próprios exemplos apresentados nos recursos. O porte ilegal de arma de fogo é crime inafiançável e pode 

levar a até seis anos de prisão. A afirmativa II está incorreta. O Sistema Nacional de Armas – Sinam – vinculado 

ao Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, assim como o exército em casos especiais são os 

organismos responsáveis pelo registro de arma de fogo no Brasil. 

Fonte:  

 http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/04/14/camara-instala-comissao-para-alterar-pontos-do-

estatuto-do-desarmamento/ 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.826.htm 
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Cargo: Odontólogo 

 

Questão: 01 

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

A palavra “agreste”, no texto, não é sinônima de “ríspido”. Essas palavras devem ser entendidas como foram 

empregadas no texto já que os parágrafos em que elas se encontram estão devidamente assinalados na 

questão. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia) – Ed. Objetiva 

 

Questão: 12 

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

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. De acordo com o recurso apresentado houve erro na 

divulgação do gabarito, porém não há consistência na argumentação que comprove o erro.  

 

Questão: 14 

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

Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão. Porém, os argumentos apresentados 

ratificam a afirmativa II da questão, sendo esta a única correta e que corresponde ao gabarito. O SINAN é 

alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da 

lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluírem outros 

problemas de saúde, importantes em sua região. 

Fonte: 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 

816 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

 Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notifi cação – Sinan: normas e rotinas. 2. 

ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 68 p.: il.– (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0098_M.pdf. Acesso em: 28/07/2015 

 

Questão: 15 

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

Por epidemia entende-se: “é a ocorrência em uma comunidade ou região de casos de natureza semelhante, 

claramente excessiva em relação ao esperado”. E endemia – “É a ocorrência de determinada doença que 

acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo 

período, (temporalmente ilimitada), e que mantém uma de incidência relativamente constante, permitindo 

variações cíclicas e sazonais”. Mediante os conceitos apresentados está incorreto afirmar que a endemia da 

dengue no Brasil representa o somatório das epidemias localizadas. O correto é afirmar que a epidemia de 

dengue no Brasil representa a somatória de múltiplas epidemias localizadas, com maiores ou menores 

dimensões. Diante do exposto, a opção de resposta correta é a alternativa A. 

Fonte: LUNA, Expedito J. A.; JÚNIOR, Jarbas Barbosa da Silva. Doenças Transmissíveis, Endemias, Epidemias E 

Pandemias. Disponível em: 

https://saudeamanha.fiocruz.br/sites/saudeamanha.fiocruz.br/files/publicacoes/ASaudeNoBrasilEm2030_V2_

Doencas_Transmissiveis_Endemias_Epidemias_e_Pandemias.pdf.  Acesso em: 28/07/2015. 
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Questão: 16 

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

A dengue é uma doença endêmica no Brasil com períodos epidêmicos. Em períodos não epidêmicos da doença 

o objetivo da vigilância é detectar precocemente a circulação viral, aglomerados de casos e focos do vetor 

(vigilância entomológica), debelá-los em tempo hábil, fazer a investigação de casos suspeitos de acordo com 

as rotinas preconizadas e adotar as medidas de prevenção e controle. Nesse período são necessárias medidas 

para manter a doença sob controle e é imprescindível estar alerta ao aparecimentos de novos casos como 

investigar casos suspeitos e manter vigilância para a detecção de casos precoces. Intensificar a mobilização 

social para o controle da doença seria uma medida a ser adotada para períodos epidêmicos da doença, ou 

seja, aqueles períodos em que ocorre aumento na curva endêmica. Diante do exposto a alternativa correta 

para a questão corresponde à opção D. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 160 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

 

Questão: 17 

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

Sustenta o recurso que o assunto de que trata a questão está fora do conteúdo programático do edital do 

concurso. Porém, a definição dos valores mínimos a serem aplicados anualmente nos serviços públicos de 

saúde do país (SUS), pela União, estados, municípios e distrito federal foi regulamentada através da Lei 

Complementar 141 de 13 de Janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal. 

Assim, como exposto no recurso, o assunto “portaria e leis do SUS” faz parte do conteúdo programático do 

edital do Concurso.  

Fonte: LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012. Regulamenta o § 3o do art. 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos 

recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 

saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 

8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm. Acesso em: 28/07/2015. 

    

Questão: 19 

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

Sustenta o recurso que houve ausência de conteúdo programático na questão 19. O SUS foi estabelecido à 

partir da Constituição Federal de 1988 e as Leis 8.080/90 e 8.142/90 foram editadas para dar cumprimento ao 

mandamento constitucional de disciplinar legalmente a saúde no Brasil. No conteúdo programático do edital 

abrange, além de leis e portarias do SUS, a organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social, assuntos tratados no art. 198 da Constituição Federal de 1988.  

As Leis orgânicas da Saúde são o conjunto de duas leis (8.080/90 e 8.142/90) A Lei 8.080/90 foi criada para 

regulamentar o SUS. A Lei 8.142/90 garante a participação da comunidade na gestão do SUS e dispõe sobre as 

transferências dos recursos financeiros entre as esferas do governo.  

Fonte: 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: O que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. 

Vol. 1 São Paulo: Editora Atheneu 2008. 
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 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Extraído do site: http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm. Acesso em: 28/07/2015. 

 

Questão: 20 

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

De acordo com o Conselho Nacional de Saúde: “o Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais 

do SUS pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover 

inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das 

respostas do Sistema Único de Saúde.”. 

Este comporta três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. A alternativa A é 

a definição do Pacto de Gestão. A alternativa C se refere ao Pacto em Defesa do SUS e a alternativa D se refere 

ao Pacto pela Vida. 

Diante do exposto, a opção B responde corretamente a questão. 

 Fonte: 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Pactos pela saúde. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/webpacto/index.htm. Acesso em: 28/07/2015. 

 MACHADO, Rosani Ramos;  et al. Entendendo o pacto pela saúde na gestão do SUS e refletindo sua 

implementação. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2009;11(1):181-7. Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n1/v11n1a23.htm.    Acesso em 28/07/2015. 

 PORTARIA Nº 399, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do 

SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html. Acesso em: 

28/07/2015 

 

Questão: 23 

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

Os nervos alveolares superiores anterior e médio (ASA e ASM) são bloqueados conjuntamente nas imediações 

do forame infraorbital da maxila. As estruturas anatômicas anestesiadas por essa técnica são polpa dentária, 

ligamento periodontal, osso alveolar, cortical vestibular e palatina, periósteo e mucosa vestibulares do canino 

ao incisivo central superior, do lado correspondente. Pela difusão anestésica, também podem estar envolvidas 

áreas sensibilizadas pelo nervo infraorbitário. A sintomatologia referida pelo paciente será ́de “formigamento” 

no lábio superior, na asa do nariz e na pálpebra inferior. 

Fonte: PURICELLI, E. Técnica Anestésica, Exodontia e Cirurgia Dentoalveolar: Série Abeno. Artes Médicas, 

01/2014. VitalBook file, páginas 32 e 33 

 

Questão: 30 

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

A respiração fisiológica ocorre predominantemente por via nasal. A respiração mista – nasal e bucal – ocorre 

em momentos de maior demanda de oxigênio, como durante as atividades físicas. Por outro lado, as 

obstruções presentes ao longo das vias aéreas bloqueiam total ou parcialmente a respiração nasal. Nesse 

caso, o indivíduo cria uma via de respiração alternativa: a respiração bucal. Os fatores etiológicos da 

respiração bucal localizados na própria cavidade nasal são hipertrofia de cornetos, desvio de septo nasal e 

rinite alérgica. Na nasofaringe e na bucofaringe, os fatores etiológicos são hipertrofia de adenoide e tonsilas 

palatinas aumentadas. Como a alternativa A cita atrofia de adenoide a mesma está incorreta. 
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Fonte: PORDEUS, IA, PAIVA, SM. Odontopediatria: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014. VitalBook file, página 

141. 

 

 

Cargo: Professor 

 

Questão: 05 

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

“A palavra “dígrafo” é formada por elementos gregos: di, “dois” e grafo “escrever”. O dígrafo ocorre quando 

duas letras são usadas para representar um único fonema. ”O dígrafo pode ser dividido em dois grupos : os 

consonantais e os vocálicos. 

Na alternativa “A” as três palavras apresentam dígrafo: “filha” (lh); “tampa” (am) e “garrafa” (rr). 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 

Questão: 08 

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

O conteúdo da questão refere-se aos aspectos metodológicos envolvidos na alfabetização, citado no Edital. 

Acentuou-se nos últimos anos, a crítica a diversos componentes dos métodos de alfabetização, por vezes 

radicalizada em uma ampla rejeição aos métodos, sob alegação de que eles impediriam a autonomia do 

próprio professor, protagonista principal nas decisões sobre a condução do processo de alfabetização. 

Fonte: Orientações para a organização do Ciclo inicial de Alfabetização. Caderno 3: Preparando a escola e a 

sala de aula. <crv.educacao.mg.gov.br>. 

 

Questão: 09 

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

Na fase pré-silábica, a escrita é representada por desenhos e a criança produz rabiscos típicos da escrita que 

tem como modelo podendo ser uma letra cursiva ou de imprensa, sem estabelecer correspondência entre 

grafia e som. Esta fase caracteriza-se ainda pela relação que a criança faz dos nomes de pessoas ou coisas, 

associando-as ao seu tamanho. Assim, por exemplo, para a escrita da palavra boi, a criança escreverá uma 

palavra contendo muitas letras e, para a palavra formiga, uma palavra contendo poucas letras. Na fase 

silábica, a criança desenvolve a hipótese de que a escrita representa partes da fala, sendo que cada letra 

representa uma sílaba. Para Ferreiro e Teberosky (1999), a partir dessa hipótese a criança dá um salto 

qualitativo para a construção de outras hipóteses na evolução da escrita, haja vista que supera a etapa de uma 

correspondência global entre a forma escrita e a expressão oral atribuída, ao perceber que a sílaba 

corresponde a um segmento da fala. Nesse sentido, ao escrever a palavra bola, marca uma letra para cada 

sílaba, utilizando, por exemplo, a letra b para a sílaba bo e a letra l para a sílaba la. 

Fonte: Alfabetização na perspectiva do Letramento: um estudo etnográfico. MORAIS, Georgyanna Andréa 

Silva. 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 

CAQUI          P=5!=5.4.3.2=120 

CEREJA         P=  6!/2!=6.5.4.3/2=360 

ABACAXI      P=7!/3!=7.6.5.4.3!/3!=7.6.5.4=840 
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BANANA       P= 6!/3!2! =6.5.4.3!/3!2!=60 

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

 

Questão: 14 

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

Recurso prejudicado vez que as razões recursais não se referem à referida questão. 

 

Questão: 16 

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

p: O jornal não está na varanda. 

q: Mauro já foi trabalhar. 

Tabela verdade: 

p q p->q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 

Probabilidade de que seja verdadeira: 3/4=0,75=75% 

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

 

Questão: 17 

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

1ª linha X 1ª coluna 

3.0+(n+1).p=5 

np+p=5 

1ª linha X 2ª coluna 

3.2+(n+1).3=21 

6+3n+3=21 

3n=12 

n=4      4p+p=5       5p =5       p=1 

2ª linha X 1ª coluna 

m.0+2.p=2 

2p=2 

p=1 

2ª linha X 2ª coluna 

m.2+2.3=14 

2m=8 

m=4 

m+n+p=4+4+1=9 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 19 

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

O cálculo de porcentagens é básico, sendo usado com muita frequência em nosso cotidiano. Além disso, se 

inclui no edital em lógica quantitativa. 

 

Questão: 28 

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

De acordo com Veiga (2002), o currículo, em geral, nossas instituições têm sido orientadas para a organização 

hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. Entretanto, sendo o currículo, um importante elemento 

constitutivo da organização escolar, a escola deve buscar novas formas de organização curricular, em que o 

conhecimento escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e inter-relacione- se em torno de uma ideia 

integradora. A esse tipo de organização curricular, o autor denomina de currículo integração. O currículo 

integração, portanto, visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-

Ias num todo mais amplo. Assim, cada conteúdo deixa de ter significado por si só, para assumir uma 

importância relativa e passar a ter uma função bem determinada e explícita dentro do todo de que faz parte. 

Fonte: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org.) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 

14a edição Papirus, 2002. 

 

Questão: 40 

Recurso procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

A região de Quebec considerada a maior província no Canadá, teve uma forte influência da colonização 

francesa o que a torna uma região histórico-cultural diferente do restante do país. 

Tais fatores associados contribuíram para que essa área requeresse sua independência do Canadá. 

A alternativa C refere-se a Caxemira, uma região localizada entre a Índia a China e o Paquistão onde grupos 

étnicos e religiosos diferentes lutam pelo domínio da região o que contradiz o enunciado da questão. 

Fonte: 

 http://www.istoe.com.br/reportagens/353593_O+SEPARATISMO+ASSUSTA 

 http://noticias.terra.com.br/mundo/separatista-quebec/ 

 http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/historia-do-canada-e-separativismo-do-quebec 

 

 

Cargo: Professor de Educação Física 

 

 

Questão: 01 

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

A palavra “agreste”, no texto, não é sinônima de “ríspido”. Essas palavras devem ser entendidas como foram 

empregadas no texto já que os parágrafos em que elas se encontram estão devidamente assinalados na 

questão. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia) – Ed. Objetiva 
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Cargo: Psicólogo 

 

Questão: 01 

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

A palavra “agreste”, no texto, não é sinônima de “ríspido”. Essas palavras devem ser entendidas como foram 

empregadas no texto já que os parágrafos em que elas se encontram estão devidamente assinalados na 

questão. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia) – Ed. Objetiva 

 

Questão: 03 

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

Não há duas respostas corretas para essa questão. A alternativa “C” apresenta a correlação de ideias pela 

alternância que o vocábulo “enquanto” estabelece (enquanto uma andava no primeiro plano... as outras 

evoluíam...). 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 10 

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

As interrupções são feitas para estabelecer uma intimidade com o leitor. A narradora se dirige ao interlocutor 

de maneira clara, principalmente ao responder uma suposta pergunta que o leitor poderia fazer diante da 

afirmativa. Ela se adianta à pergunta porque já a responde: “Que aconteceu? Pensam as flores. ( Sim, porque 

as flores pensam)”. 

Não há uma reflexão, há uma ressalva da narradora, em relação ao que está sendo narrado. Por isso, ela lança 

mão dessas interrupções para conseguir estabelecer ainda mais uma cumplicidade com o leitor. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 22 

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

A solicitação do recurso se faz improcedente. O enunciado da questão é claro e pede a sentença correta 

acerca do relacionamento social tendo em vista os aspectos gerais da teoria delineada por Freud enquanto 

uma proposta de teoria psicodinâmica da personalidade. Além disso, de acordo com Fadman e Frager (2002, 

p. 24) “os modelos básicos de criança- -mãe, criança-pai e criança-irmãos são os protótipos a partir dos quais 

os encontros posteriores são inconscientemente avaliados. Os relacionamentos posteriores são, até certo 

grau, recapitulações da dinâmica, das tensões e das gratificações que ocorreram na família original.”, o que 

não é explicitado pela A conforme o concursando mencionou. A letra A continua errada, posto que afirma que 

a relação social de um indivíduo pauta‐se nas expressões de amor e rivalidade decorrente do investimento 

sexual que configura a história da dinâmica familiar, dando uma ideia de causa e consequência, o que é 

inaceitável aos pressupostos elencados por Freud.  

Fonte:  

 Fadman, J. & Frager, R. (2002). Teorias da Personalidade. São Paulo: Harbra. 

 Fenichel, O. (2005). Teoria Psicanalítica das Neuroses. São Paulo: Atheneu. 
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Questão: 40 

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

A questão trata de tema de interesse amplo da sociedade, cobrando conhecimento superficial sobre a 

regulamentação do uso e posse de armas no Brasil, o que é um assunto que mexe diretamente com o dia a dia 

do brasileiro e deve ser de conhecimento geral. O fato de ser oriundo de uma lei, não justifica classificar o 

tema de jurídico apenas, já que toda a sociedade e suas regras são regidas por legislação e, por isso, não se 

justifica afirmar não ser tema de conhecimento geral, principalmente por dizer respeito ao comportamento 

esperado e acordado de uma sociedade. Estão corretas as afirmativas I e III. O Estatuto do Desarmamento 

autoriza a andar armados nas ruas somente policiais, militares e profissionais que precisam da arma para 

trabalhar. Os casos excepcionais, como a própria lei demonstra em suas alíneas, estão relacionados todos à 

necessidade de arma de fogo para o trabalho, atividade afim e de subsistência como se confirmam nos 

próprios exemplos apresentados nos recursos. O porte ilegal de arma de fogo é crime inafiançável e pode 

levar a até seis anos de prisão. A afirmativa II está incorreta. O Sistema Nacional de Armas – Sinam – vinculado 

ao Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, assim como o exército em casos especiais são os 

organismos responsáveis pelo registro de arma de fogo no Brasil. 

Fonte:  

 http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/04/14/camara-instala-comissao-para-alterar-pontos-do-

estatuto-do-desarmamento/ 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.826.htm 

 

Cargo: Técnico em Higiene Bucal 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 

CAQUI          P=5!=5.4.3.2=120 

CEREJA         P=  6!/2!=6.5.4.3/2=360 

ABACAXI      P=7!/3!=7.6.5.4.3!/3!=7.6.5.4=840 

BANANA       P= 6!/3!2! =6.5.4.3!/3!2!=60 

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

 

Questão: 40 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

A região de Quebec considerada a maior província no Canadá, teve uma forte influência da colonização 

francesa o que a torna uma região histórico-cultural diferente do restante do país. 

Tais fatores associados contribuíram para que essa área requeresse sua independência do Canadá. 

A alternativa C refere-se a Caxemira, uma região localizada entre a India a China e o Paquistão onde grupos 

étnicos e religiosos diferentes lutam pelo domínio da região o que contradiz o enunciado da questão. 

Fonte: 

 http://www.istoe.com.br/reportagens/353593_O+SEPARATISMO+ASSUSTA 

 http://noticias.terra.com.br/mundo/separatista-quebec/ 

 http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/historia-do-canada-e-separativismo-do-quebec 
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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, 

 

07 de agosto de 2015 
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