PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: AUCTOR CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSO CONTRA GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES
RECURSO

42

33

INSCRIÇÃO

3620

4070

NOME

ÁDRYAN KÉROLY SILVA RODRIGUES

ALESSANDRA DAMASCENO FRANCK COELHO

VAGA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

SITUAÇÃO

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

QUESTÃO

RESPOSTA

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

20

Em seu recurso, o candidato questiona
o enunciado da alternativa A que diz: A
cidade está localizada no centro
geográfico econômico do país, entre
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte.O recorrente alega que a
afirmativa está incorreta por incluir a
cidade de São Paulo.
A Banca esclarece que essa informação
está publicada no site oficial da
Prefeitura de Goianá, constando da
mensagem intitulada &ldquo;Por que
investir e viver em Goianá&rdquo;, onde
são apresentados os diferenciais do
município que justificam um futuro
investimento.
A questão solicitou que os candidatos
assinalassem a alternativa que
apresentasse um diferencial que não foi
apontado pela Prefeitura de Goianá no
referido texto. Diante disso, a alternativa
correta é a C.
Como o que se afirmou na alternativa A
foi citado no texto &ldquo;Por que
investir e viver em Goianá&rdquo; e
está publicado no site da Prefeitura do
Município, a justificativa do candidato
não procede.
Isto posto, a Banca enfatiza que não
encontrou erro no corpo da questão e
considera o recurso improcedente.
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RECURSOS

54

57

1670

1670

ANA PAULA ANTUNES DE SOUSA

ANA PAULA ANTUNES DE SOUSA

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

INDEFERID
O

10

A questão nº 10 da Prova de Português,
nível superior, apresenta um texto sobre
os erros de Português cometidos pelo
atual Ministro da Educação,Abraham
Weintraub. O texto chega a informar o
número de erros cometidos pelo
ministro num determinado período de
tempo. Esses dados foram colhidos
num levantamento feitopeloDiário do
Centro do Mundo.O comando da
questão solicita que o candidato
assinale a alternativa cujo enunciado
não serve como exemplo para o texto
acima, ou seja, que não apresenta um
erro de português cometido pelo
ministro. As alternativas que
apresentam falhas servem para ilustrar
o que o jornal afirmou, ou seja, os erros
de português do ministro. A única
alternativa que está dentro da norma
cultas e que não serve como exemplo
para o texto (pois está correta) é a C.
Nos demais casos, os problemas são:
A) falta vírgula para separar o adjunto
adverbial de tempo deslocado (Após 46
anos); B) falta vírgula antes da
conjunção coordenativa "mas"; D) uso
equivocado da vírgula.
A Banca não concorda com o
posicionamento do recorrente de que a
questão é confusa e polissêmica. Está
claro que, para não servir de exemplo
ao texto da questão, o enunciado da
alternativa correta deve ser elaborado
dentro das normais gramaticais. A
questão não tratou do posicionamento
pessoal do ministro sobre determinados
assuntos, mas ao fato de um ministro
da educação cometer falhas de
Português.
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.

34

A Lei nº 11.340/2006, que ficou
conhecida como Lei Maria da Penha
&ndash;nome em homenagem à
farmacêutica Maria da Penha Maia
Fernandes, que por vinte anos lutou
para ver seu então marido preso, pelo
tiro de espingarda que desferiu em sua
coluna, enquanto a vítima dormia,
destruindo a terceira e quarta vértebras,
ocasionando-lhe a paraplegia &ndash;,
criou mecanismos para coibir e prevenir
a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do artigo 226, § 8º,
da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Violência contra a Mulher, da
Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil, dispôs sobre a
criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher e
estabeleceu medidas de assistência e
proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
Nesses casos as vítimas passaram a
contar com legislação específica, não
somente no aspecto repressivo, mas,
sobretudo, preventivo e assistencial,
com caráter protetivo de urgência.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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RECURSOS

58

65

74

73

1670

360

360

1470

ANA PAULA ANTUNES DE SOUSA

BRUNA MOTTA CORRÊA DA CRUZ XAVIER

BRUNA MOTTA CORRÊA DA CRUZ XAVIER

CARINA LETÍCIA FERREIRA RODRIGUES

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

INDEFERID
O

INDEFERID
O

DEFERIDO

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

23

Prezado/a candidato/a
venho cumprimentá-lo/a por
fundamentar seu recurso, prova de
preparação para o presente concurso.
Contudo, vale salientar que somente a
resposta dada ao gabarito "não
configura um instrumento válido para
uma boa prática avaliativa", pois
naopção B, o mestre que elaborou a
prova fez a questão de iniciá-la com o
vocábulo "Seleção" exatamente para
demonstrar a importância da
abrangência de questões significativas
dentro de um todo levado às aulas. Pela
prática docente e pedagógica sabe-se
que seria inviável para o aluno realizar
provas onde minuciosamnete o
conteúdo dado fosse totalmente
explorado. Não há portanto falta de
clareza na questão.
Sugere a banca tabém leitura de
entrevista com a professora Maria
Teresa Esteban, pois a educadora
deixa em seus artigos preciosas
contribuições corroborando com os
grandes educadores de nossa história.
Isso posto a banca indeferiu o recurso.
http://entrevistasbrasil.blogspot.com/200
8/11/maria-tereza-esteban.html

33

Prezado/a candidato/a
his·to·ri·ci·za·ção(historicizar+-ção)
substantivo feminino
.Atoouefeitodecolocaremcontextohistóri
co,dehistoricizar.
"historicização", in Dicionário Priberam
da Língua Portuguesa [em linha],
2008-2020,https://dicionario.priberam.or
g/historiciza%C3%A7%C3%A3o[consult
ado em 16-03-2020].
Tendo isso exposto a banca torna o
recusrso indeferido.

18

O candidato interpôs recurso na
questão alegando que o segundo
enunciado (No dia 27 de dezembro de
2019, o presidente Jair Bolsonaro
sancionou uma lei que aumenta a pena
para quem incentivar o suicídio ou à
automutilação de uma pessoa por meio
da internet.) está incorreto, pois,
segundo o candidato, a citada lei teria
sido sancionada no dia 26 de dezembro
de 2019. Inclusive, foi anexada uma
cópia (imagem) da referida lei.
Ao elaborar o enunciado, a Banca
utilizou como referência uma publicação
da Agência Brasil de Notícias e o site
do Planalto Federal. Em uma nova
pesquisa, porém, foi constatado que a
lei foi sancionada no dia 26 de
dezembro de 2019 e publicada no
Diário Oficial da União no dia 27 de
dezembro. Também foram verificados
outros renomados sites informativos
que apontaram o dia 27 de dezembro
de 2019 como a data em que a
refereida lei foi sancionada.
Diante dessaimprecisão de data, a
Banca decide pela anulação da questão
para não causar prejuízo aos
candidatos.
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75

88

92

1470

1470

1470

CARINA LETÍCIA FERREIRA RODRIGUES

CARINA LETÍCIA FERREIRA RODRIGUES

CARINA LETÍCIA FERREIRA RODRIGUES

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

40

A questão diz que um homem foi
agredido por um cachorro
desconhecido, ferimento superficial e
único. De acordo com o esquema
profilático ANTIRRÁBICO HUMANO
deve &ldquo;Iniciar imediatamente o
esquema profilático com 4 (quatro)
doses de vacina administradas nos dias
0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0,
3, 7 e 28, pela via ID&rdquo;.
01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020 e
29/03/2020 Intradérmica.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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98

56

1470

2870

CARINA LETÍCIA FERREIRA RODRIGUES

CECILIANE SOUZA DE SOUZA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

7

O candidato interpõs recurso à questão
alegando que há duas possibilidades de
resposta, visto que a palavra "que",
além de não exercer o papel de
preposição, não exerce também a
função de conjunção integrante.
A Banca concorda em parte com a
alegação do candidato. Em relação ao
papel de preposição, realmente o
candidato tem razão e por isso o
gabarito da questão é a alternativa "d".
O gramático Luiz Antônio Sacconi, na
obra NOSSA GRAMÁTICA teoria e
prática, Editora Atual, ressalta a
possibilidade de a palavra "que" exercer
o papel de preposição. Neste caso, ela
pode ser substituída por "de": Primeiro
que tudo é preciso ver se temos
dinheiro para viajar. Fui ao
supermercado primeiro que tudo. Em
ambos, a substituição do "que" por "de"
é aceita pela gramática.No texto da
questão, não há a possibilidade de
substituir o "que" por "de" em nenhuma
parte do texto.
A discordância da Banca em relação às
alegações do candidato refere-se ao
fato de não reconhecer a função de
adjetivo exercida pelo pronome.
Observe este fragmento retirado do
texto da questão: "Mas que lar é esse".
O "que" está acompanhando o
substantivo "lar", exercendo a função de
adjetivo. Observe alguns exemplos
apresentados pelo gramático Sacconi:
"Queescola frequentas? /Queideia
maluca!". Fica clara a mesma estrutura:
que lar, que escola, que ideia.
Portanto, após análise criteriosa, não foi
encontrada nenhuma falha na questão
que pudesse prejudicar os
candidatos.Isto posto, a Banca
considera o recurso improcedente e
mantém o gabarito oficial.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.
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105

106

4010

4010

CLÁUDIA GONÇALVES DE PAULA

CLÁUDIA GONÇALVES DE PAULA

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

DEFERIDO

INDEFERID
O

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

33

A Banca examinou cautelosamentre o
recurso e apresenta um artigo que
sanará qualquer dúvida sobre a opção
correta dada ao gabarito.
Vale ressaltar que a Pedagogia
interacionista "é bastante polêmica e
recebe críticas ao seu arcabouço
político&ndash; pedagógico. Por se
tratar de uma concepção filosófica
fundada no marxismo, sofre as críticas
comuns a esta visão de mundo, que se
iniciariam com a da politização
excessiva de todas as instâncias,
inclusive as do ensinar e do aprender,
coerente com a sua axiologia que tem
na política o seu valor referencial.
Levada ao extremo, a concepção pode
se tornar doutrina, dificultando a relação
com o seu contrário. "
Sugerimos que além do trecho exposto
faça-se a leitura do que tange à
Pedagogia Interacionista e suas
subdivisões, a saber Libertadora,
Libertária e Crítico-social nas págs. 103
a 105.
Segue o
link:http://repositorio.pgsskroton.com.br/
bitstream/123456789/1350/1/Artigo%20
7.pdf> acesso em 16/03/2020.
Isso exposto a Banca indeferiu o
recurso.
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113

300

CRISLAINE DE FÁTIMA PONTES CÂNDIDO

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

20

Em seu recurso, o candidato cita o site
www.minasgerais.com.br/pt/destinos/goi
ana como fonte de pesquisa. O
candidato, inclusive, apresenta um texto
sobre o município de Goianá, do qual
destacamos o trecho "O município
possui uma cobertura florestal de
aproximadamente 10% de sua área
total, um convite à contemplação de
parte da Mata Atlântica, riquíssima em
espécies vegetais e animais, declarada
Patrimônio Nacional".
Diante disso, o candidato alega que a
alternativa C, a exemplo das demais,
também apresenta um diferencial que
Goianá possui para atrair novos
investimentos.
Diante das alegações do candidato, a
Banca reviu a questão e verificou que o
enunciado é claro. Foi feita a citação do
site oficial da Prefeitura de Goianá que
apresenta uma mensagem intitulada
"Por que investir e viver em Goianá",
onde são apresentados os diferenciais
do município que justificariam um futuro
investimento. A Banca esclarece que a
questão foi baseada neste texto,
contante do site da Prefeitura de
Goianá, pois o enunciado solicitou dos
candidatos que assinalessem a
alternativa que apresentasse um
diferencial que não foi apontado pela
Prefeitura de Goianá. Neste sentido, na
mensagem "Por que investir e viver em
Goianá" não consta como diferencial do
município o fato de Goianá possuir uma
cobertura florestal de aproximadamente
10% de sua área total.
Feito este esclarecimento, a Banca não
vislumbrou nenhum erro que pudesse
prejudicar os candidatos. Acrescente-se
ainda que o edital do concurso
apresenta como conteúdo para as
provas de Conhecimentos Gerais a
História do Município de Goianá, o que
legitima a questão como de acordo com
o edital. Mesmo não sugerindo
referência bibliográfica, o site de Goianá
torna-se uma fonte obrigatória de
consulta e estudos para a realização da
prova.
Como a questão em discussão limitou a
fonte ao citar o site da Prefeitura de
Goianá e, além disso, destacou o texto
"Por que investir e viver em Goianá", a
Banca enfatiza que não encontrou erro
na questão, por isso considera
improcedente o recurso e mantém o
gabarito oficial.

26

2150

CRISTIANE APARECIDA DE MOURA SANTOS COUTO

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

DEFERIDO

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

27

2150

CRISTIANE APARECIDA DE MOURA SANTOS COUTO

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

INDEFERID
O

40

A questão deverá ser respondida com
base na Legislação vigente.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

Página 7 de 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: AUCTOR CONSULTORIA

RECURSOS

52

93

94

95

97

6860

6860

6860

6860

6860

DANIELA CORREA DE ALMEIDA

DANIELA CORREA DE ALMEIDA

DANIELA CORREA DE ALMEIDA

DANIELA CORREA DE ALMEIDA

DANIELA CORREA DE ALMEIDA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERID
O

40

A questão diz que um homem foi
agredido por um cachorro
desconhecido, ferimento superficial e
único. De acordo com o esquema
profilático ANTIRRÁBICO HUMANO
deve &ldquo;Iniciar imediatamente o
esquema profilático com 4 (quatro)
doses de vacina administradas nos dias
0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0,
3, 7 e 28, pela via ID&rdquo;.
01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020 e
29/03/2020 Intradérmica.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

38

A solução reconstituída deve ser
utilizada apenas em injeção
intravenosa, não devendo ser
adicionada às soluções para infusão.
Para infusão, o omeprazol somente
deve ser dissolvido em 100 ml de
solução fisiológica ou de glicose a 5%
para infusão. Nenhuma outra solução
para infusão intravenosa deve ser
usada. Após a reconstituição, a infusão
deve ser administrada por um período
não inferior a 20-30 minutos, podendo
ser prolongada por até 12 horas quando
dissolvida em solução fisiológica ou até
6 horas quando dissolvida em glicose.
Não utilize outros medicamentos na
mesma solução.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

33

A portaria que faz referencia a questão
não se encontra em vigor atualmente,
porisso a banca decide pela anulação
da referida questão.
Portanto, assiste razão ao candiato e
fica ANULADA a questão.

28

O uso da insulina na Diabetes tipo 2
nem sempre é necessário. O tratamento
atual visa diminuir a resistência à
insulina e melhorar a função da célula
beta pancreática com dieta, exercícios,
hipoglicemiantes orais,
anti-hiperglicemiantes e/ou drogas
anti-obesidade.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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101

6860

DANIELA CORREA DE ALMEIDA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.
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ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.
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ENTE

10

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também avaliou a questão mencionada.
Após apresentar uma definição de
"enunciado", o candidato concluiu que
nenhuma das questões tem relação
com o texto. A Banca lembra que não
se trata de "questões", mas sim do que
foi declarado em cada alternativa da
questão.
A Banca também recorreu a definições
sobre "enunciado":
Sinônimos de Enunciado
Enunciado é sinônimo
de:declarado,proferido,pronunciado,dito
,anunciado,exposto,expresso
Que se conseguiu enunciar; anunciado,
declarado, exposto ou expresso: um
conceito bem enunciado.Exposição
simplificada que explica ou demonstra
uma proposição: o enunciado de uma
teoria. Frase, parte de um discurso ou
discurso (oral ou escrito) em associação
com o contexto em que é enunciado.
(https://pt.wiktionary.org/wiki/enunciado)
.
O texto da questão trata dos erros
cometidos pelo Ministro da Educação
em conta no twitter. Foi solicitado ao
candidato que analisasse o que foi
exposto nas alternativas A, B, C e D,
assinalando, em seguida, qual delas
não servia de exemplo para o que foi
declarado sobre o Ministro, ou seja, que
ele cometeu erros de Português nas
redes sociais. Três dessas alternativas
apresentam algum problema, como
falta/excesso de pontuação (vírgula).
Somente a alternativa C não apresenta
desvios gramaticais e, portanto, não
serve de exemplo/ilustração para
demonstrar os erros cometidos pelo
Ministro.
Portanto, a Banca considera que
enunciado é o que foi declarado,
exposto, dito, proferido nas alternativas
apresentadas e que estão relacionadas
ao contexto, ou seja, à declaração dos
erros cometidos pelo Ministro. Sendo
que a alternativa C não está ligada ao
contexto de falhas gramaticais do
Ministro, sendo, então, a resposta a ser
marcada.
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.
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DÉBORA CARRARO TAVARES MONTEIRO

DÉBORA CARRARO TAVARES MONTEIRO

DÉBORA CARRARO TAVARES MONTEIRO

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

7

O candidato interpôs recurso à questão
nº 7 afirmando que a palavra "que" não
apresenta função de pronome adjetivo,
uma vez que não caracteriza nenhum
substantivo ou realiza qualquer função
semelhante.
Recorrendo ao texto, encontramos o
seguinte fragmento: "...mas quelaré
esse". Obsserve que o pronome em
destaque está acompanhando o
substantivo "lar" e, ao contrário do que
afirma o candidato, está, sim,
exercendo papel de adjetivo.
Luis Antônio Sacconi, na obra NOSSA
GRAMÁTICA teoria e prática, Editora
Atual, afirma: "Pronomes substantivos
são os que substituem o substantivo;
pronomes adjetivos são os que
acompanham o substantivo. Exemplos:
Ela veio, mas não a vi. (Os dois são
pronomes substantivos); Nossa casa é
aquela barraca. (os dois são pronomes
adjetivos).
Observe outros exemplos retirados da
mesma gramática: Que escola
frequentas? / Que ideia maluca!
O gramático também ressalta a
possibilidade de a palavra "que" exerce
o papel de preposição. Neste caso, ela
pode ser substituída por "de": Primeiro
que tudo é preciso ver se temos
dinheiro para viajar. Fui ao
supermercado primeiro que tudo. Em
ambos, a substituição do que por de é
aceita pela gramática.
No texto da questão, não há a
possibilidade de substituir o "que" por
"de" em nenhuma parte do texto.
Portanto, após análise criteriosa, não foi
encontrada nenhuma falha na questão
que pudesse prejudicar os
candidatos.Isto posto, a Banca
considera o recurso improcedente e
mantém o gabarito oficial.

37

Ao analisar as alegações apresentadas
pelo candidato, a Banca examinou a
referida questão e constatou que houve
um erro de digitação na palavra
"Neutrófilos", que foi grafada
"Neutófilos", que consta na alternativa
A, considerada correta no gabarito.
Esse tipo de falha é simples e não
causa maiores problemas quando
ocorre numa alternativa que não consta
como resposta no gabarito oficial. No
caso em estudo, o erro de digitação
alterou a grafia da palavra que serviria
como resposta e pode, sim, ter induzido
ao erro os candidatos, comprometendo
a questão, inviabilizando a resposta à
mesma de forma correta.
Isto posto, a Banca sugere a anulação
da referida questão, sendo os pontos
computados para todos os candidatos.

34

As palavras "osmótico" e
"hidrodinâmica" podem se remeter ao
mesmo sentido, porém, o nome
verdadeiro da teoria é Teoria
Hidrodinâmica deBrännström e não
Teoria Osmótica deBrännström.
De acordo com Palma et al.6(2005),
muitas teorias têm sido propostas para
explicar o mecanismo da
hipersensibilidade da dentina: a
presença de fibras nervosas
interdentinárias; excitação de uma fibra
nervosa através da sinapse com o
odontoblasto; a excitação de uma fibra
nervosa livre na polpa e a teoria
hidrodinâmica de Brännström.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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DIANA LEMOS RODRIGUES
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ELIANE CRISTINA DUTRA BARBOSA FAJARDO
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ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

DEFERIDO
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35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

37

Ao analisar as alegações apresentadas
pelo candidato, a Banca examinou a
referida questão e constatou que houve
um erro de digitação na palavra
"Neutrófilos", que foi grafada
"Neutófilos", que consta na alternativa
A, considerada correta no gabarito.
Esse tipo de falha é simples e não
causa maiores problemas quando
ocorre numa alternativa que não consta
como resposta no gabarito oficial. No
caso em estudo, o erro de digitação
alterou a grafia da palavra que serviria
como resposta e pode, sim, ter induzido
ao erro os candidatos, comprometendo
a questão, inviabilizando a resposta à
mesma de forma correta.
Isto posto, a Banca sugere a anulação
da referida questão, sendo os pontos
computados para todos os candidatos.
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FERNANDA ZAMPA IÁSBECK MELO
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CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ
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DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

28

O uso da insulina na Diabetes tipo 2
nem sempre é necessário. O tratamento
atual visa diminuir a resistência à
insulina e melhorar a função da célula
beta pancreática com dieta, exercícios,
hipoglicemiantes orais,
anti-hiperglicemiantes e/ou drogas
anti-obesidade.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

36

Questão anulada.
O período médio de incubação por
coronavírus é de5 dias, com intervalos
que chegam a12 dias, período em que
os primeiros sintomas levam para
aparecer desde a infecção.
A transmissibilidade dos pacientes
infectados por SARSCoV é em média
de7 dias após o início dos sintomas. No
entanto, dados preliminares do
coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem
que a transmissão possa ocorrer
mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas.
Fonte: Ministério da saúde.
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FLÁVIA LAURIANO DIAS

FLÁVIA LAURIANO DIAS

FLAVIANE FELISBERTO DOS REIS

FLAVIANE FELISBERTO DOS REIS

GABRIELA APARECIDA DE SOUZA REIS

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

INDEFERID
O

DEFERIDO

37

A FICHA C os dados serão coletados
pelos AGENTE COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE e não pelos ENFERMEIROS.
O instrumento utilizado para o
acompanhamento da criança - a FICHA
C - é uma cópia do Cartão da Criança
padronizado pelo Ministério da Saúde,
utilizado pelos diversos serviços de
saúde nos municípios. Este Cartão é
produzido em dois modelos distintos:
um para a criança de sexo masculino e
outro para a criança do sexo feminino.
Toda família que tenha uma criança
menor de cinco anos, acompanhada por
uma unidade de saúde deve possuir
este Cartão. É ele que servirá como
fonte básica dos dados que serão
coletados pelosACS.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

38

A solução reconstituída deve ser
utilizada apenas em injeção
intravenosa, não devendo ser
adicionada às soluções para infusão.
Para infusão, o omeprazol somente
deve ser dissolvido em 100 ml de
solução fisiológica ou de glicose a 5%
para infusão. Nenhuma outra solução
para infusão intravenosa deve ser
usada. Após a reconstituição, a infusão
deve ser administrada por um período
não inferior a 20-30 minutos, podendo
ser prolongada por até 12 horas quando
dissolvida em solução fisiológica ou até
6 horas quando dissolvida em glicose.
Não utilize outros medicamentos na
mesma solução.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

22

Prezado/a candidato/a
A banca analisou atentamente o
recurso. Na oportunidade pede-se a
atenção do/a candidato/a para o que foi
solicitado na questão. Aopção
assinalada ( letra D ) corresponde aos
números utilizados "de baixo para cima"
na segunda coluna, conforme foi
solicitado no enunciado. Sendo assim, a
resposta do gabarito está correta.
A Banca julga improcedente o recurso.

23

Prezado/a candidato/a
A avaliaçãopassou por transformações
significativas ao longo de nossa história.
Hoje, não mais punitiva, mas como
instrumento de aprendizagem para o
aluno e para revisão do planejamento
do professor. Tendo em vista essa nova
visão, não configura boa prática
avaliativa colocar em uma avaliação
questões que não deem ao aluno a
possibilidade de demonstrar o conteúdo
apreendido, dificultando assim sua
aprendizagem.
Sugere ainda a bancaa leitura de
entrevista com a professora Maria
Teresa Esteban, pois a educadora
deixa em seus artigos preciosas
contribuições sobre avaliação,
corroborando com os grandes
educadores de nossa história.
Isso posto a banca indeferiu o recurso.
http://entrevistasbrasil.blogspot.com/200
8/11/maria-tereza-esteban.html

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.
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44

28

29

30
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2220

4880

4880

4880

4880

GRETCHEN SOARES DE ALMEIDA

IGOR ALEXANDER DOS SANTOS CANTARINO

IGOR ALEXANDER DOS SANTOS CANTARINO

IGOR ALEXANDER DOS SANTOS CANTARINO

IGOR ALEXANDER DOS SANTOS CANTARINO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA ESF GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

36

Transmissão por aerossóis: ocorre por
partículas eliminadas durante a
respiração, fala, tosse espirro que
quando ressecados permanecem
suspensos no ar, podendo permanecer
por horas, atingindo outros ambientes,
inclusive áreas adjacentes, pois podem
ser carreadas por correntes de ar.
Como exemplos têm: M. tuberculosis,
Sarampo, Varicela, Herpes Zoster,
SARS.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

37

Questão 36
Questão anulada.
O período médio de incubação por
coronavírus é de5 dias, com intervalos
que chegam a12 dias, período em que
os primeiros sintomas levam para
aparecer desde a infecção.
A transmissibilidade dos pacientes
infectados por SARSCoV é em média
de7 dias após o início dos sintomas. No
entanto, dados preliminares do
coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem
que a transmissão possa ocorrer
mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas.
Fonte: Ministério da saúde.

37

Questão 36
Questão anulada.
O período médio de incubação por
coronavírus é de5 dias, com intervalos
que chegam a12 dias, período em que
os primeiros sintomas levam para
aparecer desde a infecção.
A transmissibilidade dos pacientes
infectados por SARSCoV é em média
de7 dias após o início dos sintomas. No
entanto, dados preliminares do
coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem
que a transmissão possa ocorrer
mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas.
Fonte: Ministério da saúde.

36

Questão anulada.
O período médio de incubação por
coronavírus é de5 dias, com intervalos
que chegam a12 dias, período em que
os primeiros sintomas levam para
aparecer desde a infecção.
A transmissibilidade dos pacientes
infectados por SARSCoV é em média
de7 dias após o início dos sintomas. No
entanto, dados preliminares do
coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem
que a transmissão possa ocorrer
mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas.
Fonte: Ministério da saúde.
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32

19

20

21

55

76

4880

2960

2960

2960

80

1230

IGOR ALEXANDER DOS SANTOS CANTARINO

JANAÍNA SOARES DE OLIVEIRA

JANAÍNA SOARES DE OLIVEIRA

JANAÍNA SOARES DE OLIVEIRA

JÉSSICA APARECIDA MORAIS TEIXEIRA

LAURA BASSOLI BALDIOTTI BENICIO

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

INDEFERID
O

INDEFERID
O

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

38

A solução reconstituída deve ser
utilizada apenas em injeção
intravenosa, não devendo ser
adicionada às soluções para infusão.
Para infusão, o omeprazol somente
deve ser dissolvido em 100 ml de
solução fisiológica ou de glicose a 5%
para infusão. Nenhuma outra solução
para infusão intravenosa deve ser
usada. Após a reconstituição, a infusão
deve ser administrada por um período
não inferior a 20-30 minutos, podendo
ser prolongada por até 12 horas quando
dissolvida em solução fisiológica ou até
6 horas quando dissolvida em glicose.
Não utilize outros medicamentos na
mesma solução.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

37

Prezado/a candidato/a
Tendo em vista o conhecimento
adquirido em sua formação pedagógica,
acredita-se que em uma melhor
observação da figura, chegará à
conclusão de que não há necessidade
deleitura das palavras entre parênteses
para se inferir que a imagem apresenta
um estudante em nível pré-silábico.
Nesta fase a criança não estabelece
vínculos entre fala e escrita, tem leitura
global, individual e instável do que
escreve. Somente a criança sabe o que
quis escrever.
Isso posto, a banca indefere o recurso.

37

Prezado/a candidato/a
Tendo em vista o conhecimento
adquirido em sua formação pedagógica,
acredita-se que em uma melhor
observação da figura, chegará à
conclusão de que não há necessidade
deleitura das palavras entre parênteses
para se inferir que a imagem apresenta
um estudante em nível pré-silábico.
Nesta fase a criança não estabelece
vínculos entre fala e escrita, tem leitura
global, individual e instável do que
escreve. Somente a criança sabe o que
quis escrever.
Isso posto, a banca indefere o recurso.

18

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato
everificou que elas não estão de acordo
com a questão nº 18. A citada questão
não faz referência ao Aeroporto
Presidente Itamar Franco e a cidade de
Juiz de Fora.
Diante disso, a Banca indefere o
recurso, por não estar de acordo com o
conteúdo da questão.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

32

A banca entende que houve erro na
formulação da questão em seu quesito
proposto e decide pela anulação.
Portanto assiste razão ao candidato e
fica anulada a refedida questão.
"
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49
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4680
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LUCIENE LOUREIRO DE OLIVEIRA

LUCIENE LOUREIRO DE OLIVEIRA

MARIA JOSÉ ALVES DA LUZ

MARIA JOSÉ ALVES DA LUZ

MARIANA DOS SANTOS FERREIRA SANABIO

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

INDEFERID
O

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

3

O candidato elaborou o recurso
afirmando que não há uma alternativa
correta e solicitando a anulação da
referida questão. A Banca examinou a
argumentacão do candidato e constatou
incorreção no que foi afirmado. No
recurso, o candidato analisou a frase
"Consumismo é o ato de comprar o que
você não precisa" e concluiu afirmando
que as palavras "o", em suas duas
ocorrências, classificam-se como artigo
e adjunto adnominal e que não
poderiam ser referentes para o pronome
relativo "que".
A palavra "o" no primeiro caso
realmente não serve de referente para o
pronome relativo. Porém, em sua
segunda ocorrência, o vocábulo "o" é,
sim, antecedente do "que" e está
exercendo o papel de pronome
demonstrativo, tendo o significado de
"aquilo". Vejamos: Consumismo é o ato
de comprar aquilo que você não
precisa.
Luiz Antônio Sacconi, em sua obra
"Nossa Gramática teoria e prática,
Editora Atual, afirma:
"O (e variações) é pronome
demonstrativo quando equivale a
aquilo, isso ou aquele (e variações).
Exemplos:
- "Nem tudo o que reluz é ouro" (o =
aquilo). Neste caso, o pronome relativo
"que" tem como antecedente o pronome
"o". No enunciado da questão, ocorre o
mesmo processo.
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.

28

O uso da insulina na Diabetes tipo 2
nem sempre é necessário. O tratamento
atual visa diminuir a resistência à
insulina e melhorar a função da célula
beta pancreática com dieta, exercícios,
hipoglicemiantes orais,
anti-hiperglicemiantes e/ou drogas
anti-obesidade.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

39

A redação da letra B está totalmente
incorreta. É a alternativa que deverá ser
marcada.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

40

A questão diz que um homem foi
agredido por um cachorro
desconhecido, ferimento superficial e
único. De acordo com o esquema
profilático ANTIRRÁBICO HUMANO
deve &ldquo;Iniciar imediatamente o
esquema profilático com 4 (quatro)
doses de vacina administradas nos dias
0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0,
3, 7 e 28, pela via ID&rdquo;.
01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020 e
29/03/2020 Intradérmica.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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MIRIÃ RODRIGUES RIBEIRO ALVES

MIRIÃ RODRIGUES RIBEIRO ALVES

NATHÁLIA ALVARENGA MARTINS

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

37

Ao analisar as alegações apresentadas
pelo candidato, a Banca examinou a
referida questão e constatou que houve
um erro de digitação na palavra
"Neutrófilos", que foi grafada
"Neutófilos", que consta na alternativa
A, considerada correta no gabarito.
Esse tipo de falha é simples e não
causa maiores problemas quando
ocorre numa alternativa que não consta
como resposta no gabarito oficial. No
caso em estudo, o erro de digitação
alterou a grafia da palavra que serviria
como resposta e pode, sim, ter induzido
ao erro os candidatos, comprometendo
a questão, inviabilizando a resposta à
mesma de forma correta.
Isto posto, a Banca sugere a anulação
da referida questão, sendo os pontos
computados para todos os candidatos.

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.
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19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.
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Vamos recorrer a dois importantes
gramáticos para responder ao
questionamento. Mauro Ferreira em sua
obra Aprender e praticar Gramática,
Editora FTD, diz: "A concordância do
verbo com expressões indicativas de
porcentagem depende da presença ou
ausência de outra palavra depois da
expressão. [...] Porcentagem seguida
de outra palavra (no singular ou plural),
o verbo concorda com a palavra (no
singular ou plural). Exemplos: É triste
saber que 93% da Mata Atlântica já foi
destruída. Apenas 1% dos moradores
não se preocupam com o problema.
O renomado gramático e professor
Pasquale Cipro Neto em sua obra
Gramática da Língua Portuguesa, em
parceria com Ulisses Infante, Editora
Scipione, afirma: "Quando o sujeito é
formado por uma expressão que indica
porcentagem seguida de substantivo, o
verbo costuma concordar com o
substantivo. Observe: 25% do
orçamento do país deve destinar-se à
Educação. 85% dos entrevistados não
aprovam a administração do prefeito".
O texto que ilustra a questão apresenta
duas frases com os sujeitos formados
por uma expressão que indica
porcentagem. Observe:
Só 3% das cidades de Minas usa
pregão eletrônico em licitação.
apenas 3% dos municípios de Minas
Gerais utilizam pregão eletrônico para
comprar produtos.
Seguindo os conceitos gramaticais
citados, na primeira frase o verbo
"usar"foi empregado no singular e
deveria ser flexionado no plural para
concordar com a expressão de
porcentagem (3%) ou com o substantivo
no plural (cidades). Na segunda frase, o
verbo "utilizar" foi flexionado no plural
para concordar com a expressão de
porcentagem (3%) ou com o substantivo
no plural (municípios). Portanto, a
primeira frase utilizada no título da
notícia apresenta uma falha de
concordância verbal, valindo a
alternativa C (equivocou-se ao
empregar o verbo &ldquo;usar&rdquo;
no título do texto.) como correta.
Na elaboração do recurso, o requerente
faz uma simples afirmativa de cunho
pessoal, sem nenhuma comprovação
de gramáticos.
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.
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O gramático Mauro Ferreira, em sua
obra Aprender e praticar Gramática,
Editora FTD, afirma sobre o assunto:
"Homônimos - vocábulos diferentes que
têm ou a mesma grafia e pronúncia, ou
apenas a mesma grafia, ou apenas a
mesma pronúncia. Exemplos: Naquele
vilarejo, acelada pequena cadeia está
sempre aberta. O garotinho caiu
daselaporque o cavalo disparou.
Observação: câmara e câmera são
vocábulos diferentes, mas não têm a
mesma grafia e nem a mesma
pronúncia.
O gramático também define Parônimos
- "vocábulos diferentes que apresentam
grafias e pronúncias semelhantes,
quase iguais. Exemplos: tráfego e
tráfico; deferir e diferir; descriminar e
discriminar; eminente e iminente [...]".
Observação: câmara e câmera são
vocábulos diferentes que apresentam
grafias e pronúncias quase iguais. Os
sentidos também são diferentes: 1 câmara -o local de reunião de corpos
deliberativos, legislativos, eclesiásticos
e associativos, como assembleia,
parlamento, conselho, corporação,... ; 2
- câmera -uma máquina fotográfica ou
uma filmadora.
O ministro Sérgio Mouro teve a intenção
de empregar a palavra no sentido 1,
mas o fez com o sentido 2. Por isso, o
texto fez referência ao
&ldquo;erro&rdquo; do ministro. São,
portanto, palavras de sentido diferentes
mas que apresentam grafias e
pronuncias semelhantes, ou quase
iguais.
Para dar sustentação à questão,
observe o fragmento retirado de um site
de Língua Portuguesa:
CÂMARA OU CÂMERA
O Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa, da Academia Brasileira de
Letras, registra as duas formas, ou seja,
podemos usar câmara ou câmera
quando quisermos nos referir a um
compartimento fechado, como câmara
de ar, câmara frigorífica, câmara de gás
etc.
Também é considerado correto o uso
de câmara com o significado de
máquina fotográfica; aparelho,
geralmente portátil, usado para registrar
fotografias; câmara digital ou analógica.
Portanto, originariamente, o correto
seria dizer: câmara digital (esta é a
forma aceita em Portugal). Mas, após a
influência da palavra
inglesacamera(lembre-se
docameraman) passou-se a aceitar
também a palavra câmera, escrita com
a vogal &ldquo;e&rdquo;. Inclusive, no
Brasil, esta palavra passou a ser usada
mais frequentemente do que a palavra
câmara.
O fato é que, mesmo com a forte
influência da língua inglesa, é
recomendável que privilegiemos o uso
da palavra câmara, que ainda é aceita
como a mais adequada ao nosso
idioma.
CÂMARA&rarr; CASA LEGISLATIVA
No entanto, mesmo no Brasil, existe
uma situação na qual o uso da palavra
câmera é considerado errado.
Trata-se das casas legislativas, ou seja,
órgãos do Poder Legislativo, que
correspondem ao local de reunião de
corpos deliberativos, legislativos, cuja
principal finalidade é a criação de leis.
Existem, no Brasil, as seguintes:
Câmara dos Deputados (federal),
Câmara Distrital (do Distrito Federal) e
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Câmara Municipal (dos municípios).
ETIMOLOGIA
As palavras câmara e câmera,
classificadas gramaticalmente como
substantivos femininos, são originadas
da palavra gregakamára, da palavra
latinacamara e da palavra
inglesacamera(esta última influenciou o
surgimento do vocábulo câmera).
Portanto, é possível escrever câmara ou
câmera na maioria dos casos,
ressalvada a palavra câmara que deve
ser a única opção quando estivermos
nos referindo a um órgão do Poder
Legislativo.
(https://aprenderportugues.com.br/cama
ra-ou-camera-qual-a-diferenca/)
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.
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O gramático Mauro Ferreira, em sua
obra Aprender e praticar Gramática,
Editora FTD, afirma sobre o assunto:
"Homônimos - vocábulos diferentes que
têm ou a mesma grafia e pronúncia, ou
apenas a mesma grafia, ou apenas a
mesma pronúncia. Exemplos: Naquele
vilarejo, acelada pequena cadeia está
sempre aberta. O garotinho caiu
daselaporque o cavalo disparou.
Observação: câmara e câmera são
vocábulos diferentes, mas não têm a
mesma grafia e nem a mesma
pronúncia.
O gramático também define Parônimos
- "vocábulos diferentes que apresentam
grafias e pronúncias semelhantes,
quase iguais. Exemplos: tráfego e
tráfico; deferir e diferir; descriminar e
discriminar; eminente e iminente [...]".
Observação: câmara e câmera são
vocábulos diferentes que apresentam
grafias e pronúncias quase iguais. Os
sentidos também são diferentes: 1 câmara -o local de reunião de corpos
deliberativos, legislativos, eclesiásticos
e associativos, como assembleia,
parlamento, conselho, corporação,... ; 2
- câmera -uma máquina fotográfica ou
uma filmadora.
O ministro Sérgio Mouro teve a intenção
de empregar a palavra no sentido 1,
mas o fez com o sentido 2. Por isso, o
texto fez referência ao
&ldquo;erro&rdquo; do ministro. São,
portanto, palavras de sentido diferentes
mas que apresentam grafias e
pronuncias semelhantes, ou quase
iguais.
Para dar sustentação à questão,
observe o fragmento retirado de um site
de Língua Portuguesa:
CÂMARA OU CÂMERA
O Vocabulário Ortográfico da Língua
Portuguesa, da Academia Brasileira de
Letras, registra as duas formas, ou seja,
podemos usar câmara ou câmera
quando quisermos nos referir a um
compartimento fechado, como câmara
de ar, câmara frigorífica, câmara de gás
etc.
Também é considerado correto o uso
de câmara com o significado de
máquina fotográfica; aparelho,
geralmente portátil, usado para registrar
fotografias; câmara digital ou analógica.
Portanto, originariamente, o correto
seria dizer: câmara digital (esta é a
forma aceita em Portugal). Mas, após a
influência da palavra
inglesacamera(lembre-se
docameraman) passou-se a aceitar
também a palavra câmera, escrita com
a vogal &ldquo;e&rdquo;. Inclusive, no
Brasil, esta palavra passou a ser usada
mais frequentemente do que a palavra
câmara.
O fato é que, mesmo com a forte
influência da língua inglesa, é
recomendável que privilegiemos o uso
da palavra câmara, que ainda é aceita
como a mais adequada ao nosso
idioma.
CÂMARA&rarr; CASA LEGISLATIVA
No entanto, mesmo no Brasil, existe
uma situação na qual o uso da palavra
câmera é considerado errado.
Trata-se das casas legislativas, ou seja,
órgãos do Poder Legislativo, que
correspondem ao local de reunião de
corpos deliberativos, legislativos, cuja
principal finalidade é a criação de leis.
Existem, no Brasil, as seguintes:
Câmara dos Deputados (federal),
Câmara Distrital (do Distrito Federal) e
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ETIMOLOGIA
As palavras câmara e câmera,
classificadas gramaticalmente como
substantivos femininos, são originadas
da palavra gregakamára, da palavra
latinacamara e da palavra
inglesacamera(esta última influenciou o
surgimento do vocábulo câmera).
Portanto, é possível escrever câmara ou
câmera na maioria dos casos,
ressalvada a palavra câmara que deve
ser a única opção quando estivermos
nos referindo a um órgão do Poder
Legislativo.
(https://aprenderportugues.com.br/cama
ra-ou-camera-qual-a-diferenca/)
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.
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Vamos recorrer a dois importantes
gramáticos para responder ao
questionamento. Mauro Ferreira em sua
obra Aprender e praticar Gramática,
Editora FTD, diz: "A concordância do
verbo com expressões indicativas de
porcentagem depende da presença ou
ausência de outra palavra depois da
expressão. [...] Porcentagem seguida
de outra palavra (no singular ou plural),
o verbo concorda com a palavra (no
singular ou plural). Exemplos: É triste
saber que 93% daMata Atlânticajáfoi
destruída. Apenas 1%dos
moradoresnão sepreocupamcom o
problema.
O renomado gramático e professor
Pasquale Cipro Neto em sua obra
Gramática da Língua Portuguesa, em
parceria com Ulisses Infante, Editora
Scipione, afirma: "Quando o sujeito é
formado por uma expressão que indica
porcentagem seguida de substantivo, o
verbo costuma concordar com o
substantivo. Observe: 25%do
orçamentodo paísdevedestinar-se à
Educação. 85%dos
entrevistadosnãoaprovama
administração do prefeito".
O texto que ilustra a questão apresenta
duas frases com os sujeitos formados
por uma expressão que indica
porcentagem. Observe:
Só 3% das cidades de Minas usa
pregão eletrônico em licitação.
apenas 3% dos municípios de Minas
Gerais utilizam pregão eletrônico para
comprar produtos.
Seguindo os conceitos gramaticais
citados, na primeira frase o verbo
"usar"foi empregado no singular e
deveria ser flexionado no plural para
concordar com a expressão de
porcentagem (3%) ou com o substantivo
no plural (cidades). Na segunda frase, o
verbo "utilizar" foi flexionado no plural
para concordar com a expressão de
porcentagem (3%) ou com o substantivo
no plural (municípios). Portanto, a
primeira frase utilizada no título da
notícia apresenta uma falha de
concordância verbal, valindo a
alternativa C (equivocou-se ao
empregar o verbo &ldquo;usar&rdquo;
no título do texto.) como correta.
Na elaboração do recurso, o requerente
faz uma simples afirmativa de cunho
pessoal, sem nenhuma comprovação
de gramáticos.
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.
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ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Quanto às alegações do candidato,
após uma análise cuidadosa, a Banca
considerou improcedente o conteúdo do
recurso. Porém, em função da
imprecisão quanto à distância entre o
aeroporto e a cidade de Juiz de Fora, a
alternativa A também serve como
resposta à questão. Em virtude disso, a
Banca decide deferir parcialmente o
recurso, em razão das alegações
infundadas, mas reconhece que há
duas alternativas que servem como
resposta da questão. Com o objetivo de
não prejudicar os candidatos, a Banca
sugere a anulação da questão.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

26

A resolução 453/12 não é fruto de um
processo de negociação, e sim
resultado da discussão a respeito do
controle social, de modo particular
sobre os conselhos de saúde. Seu
protocolo principal é consolidar,
fortalecer, ampliar e acelerar o processo
de controle social do SUS, por meio dos
conselhos Nacional, Estaduais,
Municipais, das Conferências de Saúde
e Plenárias de Conselho de Saúde.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.
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ROSANY MARIA BIANCOVILLI ALVES

ROSANY MARIA BIANCOVILLI ALVES

SABRINA GOMES ROCHA

SABRINA GOMES ROCHA

SABRINA GOMES ROCHA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

INDEFERID
O

INDEFERID
O

38

A solução reconstituída deve ser
utilizada apenas em injeção
intravenosa, não devendo ser
adicionada às soluções para infusão.
Para infusão, o omeprazol somente
deve ser dissolvido em 100 ml de
solução fisiológica ou de glicose a 5%
para infusão. Nenhuma outra solução
para infusão intravenosa deve ser
usada. Após a reconstituição, a infusão
deve ser administrada por um período
não inferior a 20-30 minutos, podendo
ser prolongada por até 12 horas quando
dissolvida em solução fisiológica ou até
6 horas quando dissolvida em glicose.
Não utilize outros medicamentos na
mesma solução.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

40

A questão diz que um homem foi
agredido por um cachorro
desconhecido, ferimento superficial e
único. De acordo com o esquema
profilático ANTIRRÁBICO HUMANO
deve &ldquo;Iniciar imediatamente o
esquema profilático com 4 (quatro)
doses de vacina administradas nos dias
0, 3, 7 e 14, pela via IM, ou nos dias 0,
3, 7 e 28, pela via ID&rdquo;.
01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020 e
29/03/2020 Intradérmica.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Funfdamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

40

O edital consta do BPC, o que se
entende que o candidato deverá ter
conhecimento ou estudar através dos
materiais atualizados. A questão
também pode ser encontrada em outra
matéria do Edital sobre a LOAS.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

34

Sobre a afirmativa I; Lei não é mero rol
exemplificativo. Todas as formas de
violência doméstica estão definidas pela
Lei nº11.340/2006.
Sobre a afirmativa III; o candidato
apresenta um problema em sua
interpretação pessoal.
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8

Para fundamentar nossa resposta ao
recurso, vamos recorrer
adoisrenomados gramáticos. Domingos
Paschoal Cegalla, em sua obra
"Novíssima Gramática da Língua
Portuguesa", Companhia Editora
Nacional, p. 75, trata ao acento grave.
"O acento grave usa-se exclusivamente
para indicar a crase da preposição a
com os artigos a, as e com os
pronomes demonstrativos a, as,
aquele(s), aquela(s), aquilo. Exemplos:
Fui à feira. Assisti às aulas. Não liguei
àquilo. Dirija-se àquele moço".
Na mesma obra, Domingos Paschoal
Cegalla trata sobre a crase. Observe o
fragmento retirada da página 275 da
Novíssima Gramática da Língua
Portuguesa: "A palavra crase (do grego
krásis = mistura, fusão) designa, em
gramática normativa, a contração da
preposição a com: o artigo feminino a
ou as - Fomos à cidade e assistimos às
festas; o pronome demonstrativo a ou
as - Chamou as filhas e entregou a
chave à mais velha; o a inicial dos
pronomes aquele(s), aquela(s), aquilo Refiro-me àquele fato. Poucos vão
àquela ilha. Observação: Na escrita,
assinala-se a crase com o acento grave.
A vogal à, que representa a contração,
não é tônica, mas pode ser proferida
um tanto mais fortemente que o a
átono.
Luiz Antônio Sacconi, em Nossa
Gramática Teoria e Prática, Editora
Atual, também trata sobre o assunto na
página 466: "Crase é o nome que se dá
à fusão, à contração de dois aa. Crase
e acento são conceitos distintos,
entender essa distinção é fundamental
para bem compreender o assunto.
Acento grave (`) é o sinal que indica a
funsão de dois aa, ou seja, é o acento
indicador da crase, da contração de
dois aa".
Isto posto, a Banca não constatou erro
na referida questão que pudesse
prejudicar os candidatos. Por isso, o
recurso foi considerado improcedente.
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SANDRA LIA DE OLIVEIRA NEVES

TAIANI AZEVEDO COSTA RESENDE
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ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

DEFERIDO

DEFERIDO

19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

61

460

TAIANI AZEVEDO COSTA RESENDE

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

INDEFERID
O

32

Foi acrescentado pela Lei
nº12.435/2011 à Lei 8.742/1993 a
II- a vigilância socioassistencial, que
visa analisar territorialmente a
capacidade protetiva das famílias e nela
a ocorrência de vulnerabilidades, de
ameaças, de vitimizações e danos;
III) a defesa de direitos, que visa a
garantir o pleno acesso aos direitos no
conjunto das provisões
socioassistenciais.
Resposta correta B
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

62

460

TAIANI AZEVEDO COSTA RESENDE

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

INDEFERID
O

38

O gabarito está correto 38 letra A, e não
B como o candidato afirma.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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DEFERIDO
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19

A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

23

Acolhimento é uma diretriz para o
trabalho humanizado. Acolher é um
compromisso de resposta às
necessidades dos cidadãos que
procuram os serviços. O Acolhimento
pode ser realizado por vários
profissionais. No caso específico da
Visita Domiciliar, se faz necessário o
emprego de duas técnicas
fundamentais, que são a entrevista e a
observação. A entrevista poderá ocorrer
com perguntas abertas ou
semi-estruturadas, mas direcionada à
situação social que indicou a
necessidade da Visita Domiciliar.
Conjugada à entrevista deve ser
utilizada a técnica da observação, que
visa apreender o que está à volta, ao
que não é falado, as relações entre os
sujeitos envolvidos.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
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THAIS DA SILVA ARAUJO

THAIS DA SILVA ARAUJO

THALYTA NOGUEIRA DE SOUZA

THALYTA NOGUEIRA DE SOUZA

THAYRINE SILVA MARCELO

THIAGO ALVES MENEZES

VALDIRENE DIAS DE OLIVEIRA

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

24

Tendo em vista este próprio argumento
do candidato, não há como definir um
tempo relacionado a horas. O
entendimento do candidato, reforça
exatamente a idéia de que não há um
tempo único,portanto descartam-se as
opções a) 40 min e d) 30 min;
dependerá de distintos fatores que
poderão estar presentes no momento.
Para que a realidade social possa ser
apreendida nos seus diversos aspectos,
é preciso considerar que a duração da
visita dê conta de que se "reserve à
visita que irá realizar um tempo
compatível com a visão que irá
orientá-la" (resposta correta C). O
tempo necessário para encontrar
elementos para resolver a problemática
(b) pode ultrapassar horas e resultar na
necessidade de várias visitas
domiciliares.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

31

A questão deverá ser anulada, pois a
questão de letra A (Artigo 13 B) e
também a letra D (Princípios
Fundamentais) estão corretas. Duas
questões deveriam ser assinaladas o
que foi um erro da elaboração.
Portanto assiste razão ao candidato e
decide por anulação da questão.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

38

A solução reconstituída deve ser
utilizada apenas em injeção
intravenosa, não devendo ser
adicionada às soluções para infusão.
Para infusão, o omeprazol somente
deve ser dissolvido em 100 ml de
solução fisiológica ou de glicose a 5%
para infusão. Nenhuma outra solução
para infusão intravenosa deve ser
usada. Após a reconstituição, a infusão
deve ser administrada por um período
não inferior a 20-30 minutos, podendo
ser prolongada por até 12 horas quando
dissolvida em solução fisiológica ou até
6 horas quando dissolvida em glicose.
Não utilize outros medicamentos na
mesma solução.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

32

A banca entende que houve erro na
formulação da questão em seu quesito
proposto e decide pela anulação.
Portanto assiste razão ao candidato e
fica anulada a refedida questão.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

35

Houve erro na apresentação da
resposta correta para questão, sendo
retificada e passando a vigorar com a
alternativa C, que é a correta.
Potanto assiste razão ao candidato e
fica alterado o gabarito para alternativa
C.

Página 32 de 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: AUCTOR CONSULTORIA

RECURSOS

50

112

4200

3640

VALDIRENE DIAS DE OLIVEIRA

VALÉRIA DA SILVA GARCIA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

DEFERIDO

IMPROCED
ENTE
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A Banca examinou as razões do
recurso apresentado pelo candidato e
também verificou novamente a questão
mencionada.A Banca esclarece que o
enunciado da alternativa "A", alvo de
reclamação do candidato, foi elaborada
a partir de uma publicação oficial do
Governo de Minas Gerais, em seu
órgão oficial MINAS GERAIS, no dia 22
de novembro de 2011, na página 4.
Reproduzimos a seguir um fragmento
da publicação:
"O governador Antônio Anastasia
inaugurou oficialmente, no sábado (19),
o Aeroporto Presidente Itamar Augusto
Cautieiro Franco, na Zona da Mata
mineira. O funcionamento do aeroporto
é um sonho antigo da população da
região e vai ajudar a alavancar ainda
mais o desenvolvimento de Minas
Gerais. Localizado na divisa entre os
municípios de Goianá e Rio Novo, a 30
quilômetros de Juiz de Fora, o novo
aeroporto faz parte das ações do
Governo de Minas para adequação,
ampliação e melhoria da malha
aeroportuária do Estado.[...]".
No entanto, pesquisando outras fontes
oficiais, como, por exemplo, a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é
apresentada uma publicação referente
ao Aeroporto Itamar Franco, informando
que ele está distante 35 km de Juiz de
Fora. Também foram encontrados
outros sites que informam a distância de
40 km.
Frenteàimprecisão desses dados, a
Banca reconhece que a alternativa A
também serve como resposta à
questão, assim como a alternativa D.
Diante do exposto, a Banca sugere a
anulação da referida questão para não
causar prejuízo aos candidatos.

9

O gramático Mauro Ferreira, em sua
obra Aprender e praticar Gramática,
Editora FTD, afirma sobre o assunto:
"Homônimos - vocábulos diferentes que
têm ou a mesma grafia e pronúncia, ou
apenas a mesma grafia, ou apenas a
mesma pronúncia. Exemplos: Naquele
vilarejo, a cela da pequena caderia está
sempre aberta. O garotinho caiu da sela
porque o cavalo disparou.
Observação: câmara e câmera são
vocábulos diferentes, mas não têm a
mesma grafia e nem a mesma
pronúncia.
O gramático também define Parônimos
- "vocábulos diferentes que apresentam
grafias e pronúncias semelhantes,
quase iguais. Exemplos: tráfego e
tráfico; deferir e diferir; descriminar e
discriminar; eminente e iminente [...]".
Observação: câmara e câmera são
vocábulos diferentes que apresentam
grafias e pronúncias quase iguais. Os
sentidos também são diferentes:
câmara -o local de reunião de corpos
deliberativos, legislativos, eclesiásticos
e associativos, como assembleia,
parlamento, conselho, corporação,... ;
câmera -uma máquina fotográfica ou
uma filmadora.
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou erro na
referida questão que pudesse prejudicar
os candidatos. Por isso, o recurso foi
considerado improcedente.
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36

43

290

290

290

VANDER APARECIDO DE CASTRO

VANDER APARECIDO DE CASTRO

VANDER APARECIDO DE CASTRO

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

PSICOPEDAGOGO - GOIANÁ

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

IMPROCED
ENTE

3

Recorrendo ao gramático Luiz Antônio
Sacconi, em Nossa Gramática Teoria e
Prática, ele afirma que "Pronomes
relativos são os que se relacionam com
um termo antecedente, dando início a
uma oração, chamada adjetiva. Ex.: Os
homens são plantas que se secam
antes de amadurecer. (que = pronome
relativo; que se secam = oração
adjetiva)". Nesse exemplo, fica claro
que o pronome "que" está retomando a
palavra".
O enunciado da questão 3 é claro ao se
referir a vocábulos que são utilizados
para retomar termos já citados, evitando
a repetição desnecessária de palavras.
Nofragmento do texto citado pelo
recorrente (&ldquo;Consumismo é o ato
de comprar o que você não precisa...),
o pronome relativo "que" retoma o
pronome demonstrativo "o".
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou a ambiguidade
citada pelo recorrente e nem encontrou
erro na referida questão que pudesse
prejudicar os candidatos. Por isso, o
recurso foi considerado improcedente.

3

Recorrendo ao gramático Luiz Antônio
Sacconi, em Nossa Gramática Teoria e
Prática, ele afirma que "Pronomes
relativos são os que se relacionam com
um termo antecedente, dando início a
uma oração, chamada adjetiva. Ex.: Os
homens são plantas que se secam
antes de amadurecer. (que = pronome
relativo; que se secam = oração
adjetiva)". Nesse exemplo, fica claro
que o pronome "que" está retomando a
palavra".
O enunciado da questão 3 é claro ao se
referir a vocábulos que são
utilizadospara retomar termos já
citados, evitando arepetição
desnecessária de palavras.
Nofragmento do texto citado pelo
recorrente (&ldquo;Consumismo é o ato
de comprar oquevocê não precisa...), o
pronome relativo "que" retoma o
pronome demonstrativo "o".
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou a ambiguidade
citada pelo recorrente e nem encontrou
erro na referida questão que pudesse
prejudicar os candidatos. Por isso, o
recurso foi considerado improcedente.

3

Recorrendo ao gramático Luiz Antônio
Sacconi, em Nossa Gramática Teoria e
Prática, ele afirma que "Pronomes
relativos são os que se relacionam com
um termo antecedente, dando início a
uma oração, chamada adjetiva. Ex.: Os
homens são plantas que se secam
antes de amadurecer. (que = pronome
relativo; que se secam = oração
adjetiva)". Nesse exemplo, fica claro
que o pronome "que" está retomando a
palavra".
O enunciado da questão 3 é claro ao se
referir a vocábulos que são
utilizadospara retomar termos já
citados, evitando arepetição
desnecessária de palavras.
Nofragmento do texto citado pelo
recorrente (&ldquo;Consumismo é o ato
de comprar oquevocê não precisa...), o
pronome relativo "que" retoma o
pronome demonstrativo "o".
Isto posto, a Banca, após análise
criteriosa, não constatou a ambiguidade
citada pelo recorrente e nem encontrou
erro na referida questão que pudesse
prejudicar os candidatos. Por isso, o
recurso foi considerado improcedente.
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45

47

4730

4730

VANESSA HEIDER STEIGERT

VANESSA HEIDER STEIGERT

MÉDICO DA ESF - GOIANÁ

MÉDICO DA ESF - GOIANÁ

INDEFERID
O

IMPROCED
ENTE

21

O Estado se responsabiliza pelos
trabalhadores, em primeiro momento, a
partir da criação das CAPs, pela Lei
Eloy Chaves. As CAPs tinham uma
gestão bipartite ( Empresas e
Trabalhadores) e os IAPs o
financiamento era tripartite (o Estado,
como era responsável pela gerência,
também participava do financiamento).
Portanto, a Lei Eloy Chaves é o marco
inicial da previdência social no país,
pois é, nesse momento, em 1923, que o
Estado assume a responsabilidade,
mesmo que incipiente, da assistência à
saúde da classe trabalhadora.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.

26

A resolução 453/12 não é fruto de um
processo de negociação, e sim
resultado da discussão a respeito do
controle social, de modo particular
sobre os conselhos de saúde. Seu
protocolo principal é consolidar,
fortalecer, ampliar e acelerar o processo
de controle social do SUS, por meio dos
conselhos Nacional, Estaduais,
Municipais, das Conferências de Saúde
e Plenárias de Conselho de Saúde.
Portanto não assiste razão ao candidato
e fica mantido o gabarito oficial.
Foi constatado pela banca que não
foram fornecidas informações
suficientes de sinal de gravidade para
resolução da questão.
Portanto assiste razão ao candidato e
ficaanulada a questão.

48

4730

VANESSA HEIDER STEIGERT

MÉDICO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

39

53

850

YULE CAROLINE NUNES DA COSTA

ENFERMEIRO DA ESF - GOIANÁ

DEFERIDO

32

A banca entende que houve erro na
formulação da questão em seu quesito
proposto e decide pela anulação.
Portanto assiste razão ao candidato e
fica anulada a refedida questão.
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