
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC – MG 
EDITAL 001/2016 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão: 17 
Candidato: NELSON MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que a concordância do verbo só possa ser feita 
no singular: 
a- Relatórios, atas de reuniões e folha de presença nada servia para documentar a 
reunião. 
b- Falará o réu e a testemunha. 
c- O enxame de abelhas sobrevoava a casa. 
d- Medo e temor nos acompanha sempre. 
 
Os casos de concordância apresentados na questão se enquadram, na maioria dos casos 
em sujeito composto. No primeiro caso, “quando os núcleos do sujeito são resumidos pela 
partículas “tudo, nada...” o verbo só ficará no SINGULAR. 
Na letra B, sujeito composto posposto, o verbo poderá concordar no plural ou concordar 
com o núcleo mais próximo. 
Na letra C, sujeito formado por coletivo. O verbo pode ficar no singular concordando com 
o coletivo ou, neste caso, ir para o plural concordando com o adjunto adnominal. 
Na letra D, quando os núcleos do sujeito composto anteposto ao verbo são sinônimos, o 
verbo poderá ficar no singular ou plural. 
 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “A”. 
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CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
 
 
Questão: 17 
Candidata: UILLA CATARINE ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que a concordância do verbo só possa ser feita 
no singular: 
a- Relatórios, atas de reuniões e folha de presença nada servia para documentar a 
reunião. 
b- Falará o réu e a testemunha. 
c- O enxame de abelhas sobrevoava a casa. 
d- Medo e temor nos acompanha sempre. 
 
Os casos de concordância apresentados na questão se enquadram, na maioria dos casos 
em sujeito composto. No primeiro caso, “quando os núcleos do sujeito são resumidos pela 
partículas “tudo, nada...” o verbo só ficará no SINGULAR. 
Na letra B, sujeito composto posposto, o verbo poderá concordar no plural ou concordar 
com o núcleo mais próximo. 
Na letra C, sujeito formado por coletivo. O verbo pode ficar no singular concordando com 
o coletivo ou, neste caso, ir para o plural concordando com o adjunto adnominal. 
Na letra D, quando os núcleos do sujeito composto anteposto ao verbo são sinônimos, o 
verbo poderá ficar no singular ou plural. 
 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “A”. 
 
 
Questão: 20 
Candidata: UILLA CATARINE ALMEIDA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A única palavra que NÃO sofreu alteração com o NOVO ACORDO é: 
a- Enjoo 
b- Creem 
c- Feiura 
d- Heroi 
 
Não há o que se contestar na questão. Todas as palavras não apresentaram sinalizações 
de acentuação gráfica propositalmente. Qual delas permaneceu acentuada? Herói, as 
demais perderam o acento gráfico com o novo acordo. 
 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “D”. 
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CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
 
 
Questão: 26 
Candidata: VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: A questão fio elaborada segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Favor verificar art. 60. Como afirma a candidata o art. da Constituição Federal é claro; 
Salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  
 
 
Questão: 39 
Candidata: VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Para receber auxílio do PETI ou Bolsa Família; A família deve ser 
cadastrada no CADÚNICO. 
 
 
Questão: 40 
Candidata: VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 7º da 
Constituição Federal. A partir dos 14 anos não é proibido desde que seja na condição de 
aprendiz. 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 
 
Questão: 03 
Candidata: JOCILENE DE SOUSA MESQUITA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O texto tem como objetivo: 
a- Mostrar que Bolsonaro é melhor que Jean Wyllys. 
b- Criticar os políticos brasileiros. 
c- Questionar as ações dos deputados enquanto representantes políticos brasileiros. 
d- Discutir sobre o papel dos deputados na câmara, sobretudo neste processo de 
impeachment. 
A candidata não apresenta qualquer fundamentação teórica sobre a contestação, 
apresentando apenas julgamento de valor improcedente, como – uma questão de 
interpretação e não de compreensão (???). 
O texto nos documentos oficiais do Ministério da Educação é tomado como objeto de 
estudo da língua portuguesa, sendo as práticas sociais materializadas nos diferentes 
gêneros discursivos, bem como as tipologias textuais predominantes matéria de análise. 
A candidata nem de longe sustenta a contestação. Para se identificar o objetivo do texto é 
preciso considerar o gênero, neste caso, artigo de opinião. Depois é preciso perceber que 
nesse gênero normalmente temos muitos recursos argumentativos, ou seja, a 
predominância tipológica é a argumentação. 
Por fim, para se perceber a trama argumentativa, é preciso pensar em qual ação se tem e 
como se organização a argumentação. Isso é sinalizado pelo verbo, mostrar, criticar, 
questionar e discutir. Entretanto, a candidata nem faz alusão a esses, desconsiderando os 
pressupostos teóricos para responder a questão. 
 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “A”. 
 
 
Questão: 11 
Candidata: JOCILENE DE SOUSA MESQUITA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 
 
Questão: 16 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
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Questão: 18 
Candidata: JOCILENE DE SOUSA MESQUITA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa cuja palavra apresente sufixo formador de adjetivo: 
a- Calçamento. 
b- Realmente. 
c- Louvável. 
d- Fornalha. 
Não há ambiguidade no enunciado. Fica clara a solicitação de uma palavra que tenha 
sufixo formador de adjetivo, sendo, portanto, evidentemente, adjetivo, caso da letra C, 
louvável. 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “C”. 
 
 
Questão: 22 
Candidata: PATRÍCIA ABRANTES REIS DE OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 22) D.C.S. sexo masculino, senil, portador de Diabetes Mellitus de longa 
data, não faz controle glicêmico adequado e tem dieta desequilibrada. Apresenta lesão no 
calcâneo esquerdo, cavitária, abundantemente exsudativa e com necrose de liquefação 
em todo o leito. Diante do exposto são coberturas que podem ser indicadas para a 
realização do curativo deste paciente, EXCETO a citada na alternativa? 
a) Hidrogel. 
b) Sulfadiazina de prata. 
c) Placa de Hidrocoloide. 
d) Hidrofibra com prata. 
 
Trata-se de lesão cavitária, abundantemente exsudativa e com necrose de liquefação. 
-O hidrogel promove o desbridamento autolítico favorecendo a limpeza da lesão, logo, 
mesmo ela sendo abundantemente exsudativa, este poderia ser utilizado com troca diária. 
-A sulfadiazina de prata também poderia ser utilizada por causa da prata da sua 
composição, diminuindo a colonização no local da lesão. 
-A placa de hidrocolóide jamais poderia ser ulitlizada, pois é indicada para lesão de 
moderada a nenhuma exsudação, a em questão é abundantemente exsudativa, por 
aprisionar o exsudato no leito da lesão, o hidrocolóide com certeza causaria maceração 
das bordas piorando a lesão, segunda contra indicação é que a lesão é cavitária, o 
hidrocolóide é placa, ele não consegue preencher o espaço cavitário da lesão e não 
podemos deixar de forma alguma espaço morto na lesão, a cobertura não teria contato 
com o leito da ferida logo não teria interação. 
-A hidrofibra com prata é totalmente indicada nesse caso, possui capacidade bactericida e 
bacteriostática, indicada em casos de lesão em diabético. A hidrofibra tem alta 
capacidade de absorção, sendo indicada em lesão com exsudação, é maleável e a 
cavidade pode ser preenchida por essa cobertura.  
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Abundante  
a.bun.dan.te  
adj m+f (lat abundante) 1 Que abunda. 2 Copioso, farto. 
 
Excessivo  
ex.ces.si.vo  
adj (excesso+ivo) 1 Que excede, que é em excesso. 2 Demasiado, 
exorbitante. 3 Extraordinário 4 Exagerado. 
 

Referência: GIOVANINI; T. tratado de feridas e curativos. Enfoque multiprofissional. 
Editora Rideel. São Paulo, 2014. Pág.270. 

 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_do_pe_diabetico.pdf  
pag 49 
http://www.feridologo.com.br/curhidrogel.htm  
http://www.feridologo.com.br/curhidrocoloide.htm  
http://feridasvasculares.blogspot.com.br/2010/08/hidrocoloides.html  
http://www.feridologo.com.br/curhidrofibra.htm  

 
Conserva-se gabarito letra “C”. 
 
 
Questão: 25 
Candidata: ANA LUISA CARDOSO E SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 25) Segundo o Ministério da Saúde, acidentes com crianças constituem um 
problema de saúde publica mundial. Para prevenção de acidentes na faixa etária de 0 a 1 
ano, são recomendadas as seguintes ações, EXCETO: 
a) Não deixar o bebê mamar sozinho a mamadeira, pois há risco de engasgo e/ou 
aspiração do leite. 
b) Nunca segurar o bebê no colo se estiver próximo a substâncias quentes, como café, 
cigarro, chá, sopa. 
c) Não forçar a criança a andar precocemente, introduzindo o uso de andadores no 
início da deambulação. 
d) Não incentivar brincadeiras com animais desconhecidos. 
 

Justificativa: Rede Nacional Primeira Infância Agosto, 2014 
 
DICAS DE SEGURANÇA POR FASE DO DESENVOLVIMENTO 9.1.1. 0 a 1 ano Principal 
característica: Fragilidade Acidentes mais comuns: Sufocação (letal) e quedas (lesões) 
Dicas: i Transportar o bebê no bebê conforto quando dentro de veículos; i Não dormir na 
mesma cama; i Não deixar o bebê sobre um apoio que seja alto e sem proteção como 
cama, poltrona, trocador e colo de criança; i Não deixar o bebê mamar sozinho a 
mamadeira, pois há risco de engasgo e/ou aspiração do leite; i Não usar andadores; i 
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Nunca oferecer objetos de risco como potes de talco, embalagens de remédio, tubos de 
pomada ou objetos pontiagudos; i Nunca segurar o bebê no colo se estiver próximo a 
substâncias quentes, como café, cigarro, chá, sopa; i Não incentivar brincadeiras com 
animais desconhecidos; i Jamais deixar objetos pesados, quebráveis ou medicamentos 
sobre móveis baixos e acessíveis. 
 

Referência: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/RELATORIO-
DE-MAPEAMENTO-EVITANDO-ACIDENTES-versao-4-solteiras.pdf.pág.35.  

 
A questão está correta bem como o seu gabarito. O gabarito publicado pela empresa 
também aponta a letra C como a resposta da questão. No recurso a candidata alega ser a 
letra C a correta e que o gabarito oficial aponta a letra D, o não é verdade conforme 
gabarito divulgado.  
 

 
 
Logo recurso não procede, manter o gabarito 
 
 
Questão: 28 
Candidatas: JOCILENE DE SOUSA MESQUITA e PATRÍCIA ABRANTES REIS DE 
OLIVEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 28) A tuberculose é uma doença transmissível que afeta principalmente os 
pulmões. São formas raras de transmissão dessa doença, EXCETO: 
a) Ingestão de leite não pasteurizado contaminado. 
b) Inoculação direta. 
c) Via transplacentária. 
d) Copos e talheres contaminados. 
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Justificativa: E possível que o contagio ocorra a partir de outros modos de transmissão 
como, por exemplo, pela ingestão de leite não pasteurizado contaminado, pela inoculação 
direta e pela via transplacentária. No entanto, estes eventos são raros. 
 

Referência: Ministério da Saúde. Guia de vigilância em saúde. Brasília, 2014. 
Pág.380. 
http://www.cve.saude.sp.gov.br/tuberculose/TB/perg.htm  

 
Ocorreu um erro de interpretação de texto por parte da candidata, no enunciado afirma 
que as alternativas citadas são formas raras de transmissão da tuberculose, exceto uma. 
A alternativa “D” não é nem forma de transmissão dessa doença. 
A outra candidata cita bibliografia de 2011, a utilizada para elaboração da questão é do 
ministério da saúde de 2014 
 
Logo o recurso não procede, manter o gabarito. 
 
 
Questão: 39 
Candidata: ANA LUISA CARDOSO E SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: 39) Em pacientes com hipotermia grau moderado (30-32º) poderá ser 
encontrado os seguintes sinais e sintomas, EXCETO: 
a) Espasmos musculares. 
b) Pupilas não reativas. 
c) Arritmias. 
d) Confusão mental com agitação acentuada. 
 
Justificativa:  
HIPOTERMIA LEVE (32-35ºC) 
Taquicardia, hipertensão arterial, taquipneia, broncorreia, broncoespasmo, tremores 
musculares, rigidez muscular, pele fria e pálida, cianose de extremidades, confusão 
mental com desorientação ou apatia, ataxia e incoordenação de movimentos, 
hiperreflexia, diurese induzida pelo frio. 
 
HIPOTERMIA MODERADA (30-32ºC) 
Bradicardia, hipotensão arterial, arritmias, bradipneia, cessam os tremores, espasmos 
musculares, depressão do SNC com torpor ou coma, hiporreflexia, pupilas não reativas, 
alucinações. 
 

Referência: SAMU. Protocolo Suporte básico de vida. 2015. Pág.56. 
http://u.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/26/basico-full.pdf  
 

Primeiramente, no enunciado da questão foi colocado o parâmetro de temperatura 
considerado na mesma, como grau moderado de hipotermia, não deixando margem a 
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outros parâmetros. 2º a literatura apontada pela candidata não é a mais atualizada e não 
serve de base para análise da questão por não trazer informações tão aprofundadas do 
tema. 3º conforme citado na referencia a questão foi retirada na íntegra de manual do 
SAMU, documento do ministério da saúde, com certeza literatura de maior confiabilidade 
que a citada pela candidata. 
 
Logo recurso não procede, manter o gabarito 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
 
Questão: 16 
Candidato: DHARLLAN LENNON ALVES DE SOUZA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 
 
Questão: 30 
Candidato: DHARLLAN LENNON ALVES DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Com relação à segunda pergunta da questão 30 ela é bem colocada 
perguntando “Segregação:”, e não sobre exudação uma pergunta direta não pergunta 
sobre um determinado efeita da segregação. 
Exudação da água (ou da nata): 
É um fenômeno de segregação onde a água de amassamento tende a aflorar enquanto o 
concreto não faz a pega. Prejudica principalmente a superfície superior, numa espessura 
porosa que reduz a aderência de novas camadas. 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: DHARLLAN LENNON ALVES DE SOUZA e WILLIAN DA CUNHA 
VENTURA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: As indagações dos Srs. têm fundamento, mas com relação à questão nº 36 
não! Ela é uma questão especifica onde o ENUNCIADO PERGUNTA. 

“Quando se trata de Tensão cisalhante é correto afirmar” 
Desta forma em nenhum momento se pergunta por tensão admissível demonstrando que 
a resposta correta é a letra “D”. 
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CARGO: OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS (PEDREIRO I) 
 
 
Questão: 02 
Candidato: RODRIGO ELIZEU LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os sobreviventes estavam a ponto de morrer de fome porque: 
a- Não havia mais comida porque o gato havia consumido tudo. 
b- Estavam preocupados com o sumiço do gato. 
c- Estavam sem coragem de sair da toca. 
d- Estavam com tanto medo que faltavam-lhes coragem para sair a procura de 
comida. 
 
O candidato alega que tanto a alternativa C como a D estariam corretas uma vez que “os 
ratos estavam sem ânimo de sair de casa”. 
Ocorre que, se existe uma única alternativa a ser assinalada, é preciso considerar que “c” 
está pressuposta em “d”; de outro modo, “d” contém “C”, sendo, portanto a única resposta 
adequada à questão. 
 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “D”. 
 
 
Questão: 03 
Candidato: RODRIGO ELIZEU LIMA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Os ratos se reuniram porque 
a- Estavam preocupados com a situação que se agravava. 
b- Faro Fino andava aos miados pelo telhado. 
c- Resolveram fazer assembleia para estudar o caso. 
d- Precisavam definir quem amarraria o guizo no pescoço do Faro Fino. 
 
A questão NÃO apresenta duas respostas. 
Como pode ser comprovado no texto, “Tornando-se sério o caso...”, ou seja, “porque 
estava se tornando sério o caso os ratos se reuniram”. Busca-se a causa para a reunião, 
simplesmente isso! Os ratos se reuniram porque estavam preocupados com a situação 
que se agravava. 
É preciso que o candidato atente-se para o fato/causa que está se analisando. 
A questão pede essa relação e não, causa/consequência. 

 
Julgamos improcedente o recurso. Conserva-se gabarito letra “A”. 
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CARGO: MOTORISTA I 
 
Questão: 11 
Candidato: MIGUEL LEITE COSTA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: De acordo o artigo 61, §1º, I, a, nas rodovias (via rural provida de 
pavimento) a velocidade máxima deverá ser aquela encontrada na sinalização, entretanto 
para veículos leves a velocidade máxima será 110 Km/h. 
A utilização dos termos automóveis, camionetas e motocicletas são exemplificativos. 
 
 
Questão: 23 
Candidatos: DARISON DOS SANTOS DE BARROS e MIGUEL LEITE COSTA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “A” e não a letra “B” conforme divulgado 
anteriormente. 
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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
 
Questão: 33 
Candidata: ROZERLI APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 
 
Questão: 36 
Candidata: ROZERLI APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
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CARGO: PROFESSOR PEB I 
 
 
Questão: 08 
Candidata: CLERIA PASSOS NOGUEIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme  Ivo  Both,  Avaliação,  “voz  da  consciência”  da  
aprendizagem – pág. 79 
 
 
Questão: 10 
Candidata: CLERIA PASSOS NOGUEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 
 
Questão: 28 
Candidata: CLERIA PASSOS NOGUEIRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
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CARGO: PROFESSOR PEB II 
 
Questão: 05 
Candidata: NATHALIA FELICIANO PEDRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme o Edital preconiza: 
17.3 Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão 
indeferidos.  
17.4 Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente 
fundamentados ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do prazo estabelecido neste 
Edital. 
 
 
Questão: 08 
Candidata: NATHALIA FELICIANO PEDRA  
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme  Ivo  Both,  Avaliação,  “voz  da  consciência”  da  
aprendizagem – pág. 79 
 
 
Questão: 10 
Candidata: NATHALIA FELICIANO PEDRA  
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 
 
Questão: 33 
Candidato: ADILSON MÁRCIO RAMOS 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 
 
Questão: 36 
Candidatos: ADILSON MÁRCIO RAMOS e NATHALIA FELICIANO PEDRA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: Nula 
 

Teófilo Otoni, 10 de Junho de 2016. 


