PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO – MG
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2015
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

1ª ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE RECURSOS

Pauta: Recursos de Candidatos participantes do Concurso Público 001/2015.

Análise: Após a conferência dos recursos, apresentamos a decisão final.

1)

Inscrição: 4978
Nome: Edna Aparecida Muscardi Souza
Cargo: Atendente de Recepção
Recurso: Configuração do cartão resposta.
Decisão: Indeferido.
Justificativa: O cartão resposta é padrão e em nada prejudica o preenchimento do mesmo,
pelo fato da prova conter apenas 20 (vinte) questões.

2)

Inscrição: 4353
Nome: Elisabete Costa Ferreira
Cargo: Enfermeiro PSF
Recurso: Caderno de Prova
Decisão: Indeferido.
Justificativa: O conteúdo da prova segue exatamente ao proposto pelo Edital 01/2015. As
instruções do caderno de prova estão corretas e não há nada que possa dificultar ao candidato
a realização de sua prova.

3)

Inscrição: 4305, 5190
Nome: Ana Cláudia Dutra de Mendonça, Fabrícia da Silva Sant’ana
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Recurso: Questão 01
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Letra A:
As palavras século, fotógrafo e estético recebem acento gráfico porque são proparoxítonas e,
segundo as regras de acentuação gráfica, todas as proparoxítonas são acentuadas.
1. Das palavras paroxítonas (palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba).
debilóide

debiloide

estréia

estréia

Atenção: essa regra é válida somente para palavras paroxítonas. Assim continuam a serem
acentuadas as palavras oxítonas terminadas em eis, eu, éus, oi, óis.
Exemplos: papéis, herói, heróis, troféu, troféus.
Letra B:
Não se usa mais o acento das palavras terminadas em êem e ôo(s)
Como era

Como fica

Abençôo

Abençoo

Crêem (verbo crer)

Creem

Dêem (verbo dar)

Deem

Dôo (verbo doar)

Doo

Enjôo

Enjoo

Lêem (verbo ler)

Leem

Magôo (verbo magoar)

Magôoo

Perdôo (verbo perdoar)

Perdoo

Povôo (verbo povoar)

Povoo

Vêem (verbo ver)

Veem

Vôos

Voos

Zôo

Zoo

Letra C:
Vale lembrar que nos casos de palavra composta o hífen é empregado quando o segundo
termo começa com “h”.
Letra D: TREMA
Não se usa mais o trema (¨), sinal colocado sobre a letra u para indicar que ela deve ser
pronunciada nos grupos gue, gui, que, qui.
Atenção: o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas.
Exemplos: Müller, mülleriando.

4)

Inscrição: 4429, 4909
Nome: Maria Angélica Soares, Everton Luiz Alves
Cargo: Serviços Gerais
Recurso: Questões: 14 e 18
Decisão: Indeferido. Mantidas as respostas divulgadas no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado, em desacordo com o Edital 01/2014, que disciplina
a matéria da seguinte maneira:
“13.3 - Será rejeitado liminarmente o recurso que:
13.3.2- Não estiver devidamente fundamentado, conforme exclusivamente o modelo do
Anexo IV, e subitem 13.1.3.
E ainda:

Dicionário Aurélio
Fundamento: Base, alicerce/razões em que se fundamenta uma tese, ponto de vista, base,
apoio/razão, motivo.
Fundamentar: dar fundamento a, ou ter como fundamento; fundar(-se), basear(-se),
estribar(-se).
Dicionário Silveira Bueno
Fundamentação: justificação.
Fundamentado: baseado; documentado; argumentado; fundado.
Fundamento: base; alicerce; sustentáculo; motivo; razão; justificativa.
Fundamentar: lançar os fundamentos, os alicerces de; dar fundamento a; documentar;
justificar; provar; firmar; basear.

5)

Inscrição: 4978, 4397, 4903
Nome: Edna Aparecida Muscardi Souza, João Carlos Muscardi de Souza, Danieli de Jesus
Costa Silva
Cargo: Atendente de Recepção
Recurso: Questões repetidas
Decisão: Indeferido. Mantidas as respostas publicadas no gabarito oficial.
Justificativa: As questões que foram repetidas serão anuladas, porém somente do segundo
turno, uma vez que para o primeiro turno não houve possibilidade de prévio conhecimento das
questões. Dessa forma, o gabarito do cargo de Atendente de Recepção, bem como para os
demais cargos que fizeram a prova no primeiro turno permanece inalterado.

6)

Inscrição: 4316, 4742, 4336
Nome: Luzimar Leite de Vasconcellos, Aline Matos da Silva, Eliana Mendes dos Santos
Novato
Cargo: Técnico em Enfermagem
Recurso: Questão 16
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Questão elaborada corretamente. De acordo com a NR32 – Norma Reguladora
de Segurança e Saúde no Trabalho – a segregação dos resíduos deve ser realizada no local
onde são gerados, devendo ser observado que:
b) Os recipientes estejam localizados longe da fonte geradora evitando assim a contaminação.
Correto seria próximo.

7)

Inscrição: 4505, 4310, 4320
Nome: Rita de Cássia de Souza, Julimar Costa Silva, Leriuza de Souza Arrichete
Cargo: Técnico em Enfermagem

Recurso: Questões repetidas
Decisão: Indeferido. Mantidas as respostas publicadas no gabarito oficial.
Justificativa: As questões que foram repetidas serão anuladas, porém somente do segundo
turno, uma vez que para o primeiro turno não houve possibilidade de prévio conhecimento das
questões. Dessa forma, o gabarito do cargo de Técnico de Enfermagem, bem como os demais
cargos que fizeram a prova no primeiro turno permanece inalterado.

8)

Inscrição: 4849, 4571, 4311, 4326, 4388, 4317, 5120, 4475
Nome: Luana Ferreira, Maria das Graças de Oliveira, Daiane do Vale Bitencourt, João Lima
Veríssimo, Rafaela Marques da Silva, Nádia da Silva Oliveira, Jéssica Marciano, Iamara
Aparecida Lima Paulino Oliveira
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Recurso: Questões repetidas
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: As questões que foram repetidas serão anuladas, porém somente do segundo
turno, uma vez que para o primeiro turno não houve possibilidade de prévio conhecimento das
questões. Dessa forma, o gabarito do cargo de Agente Comunitário de Saúde, bem como os
demais cargos que fizeram a prova no primeiro turno permanece inalterado.

9)

Inscrição: 4541, 5265
Nome: Gilson Salomão Neto, Nádia Barbosa Santana
Cargo: Dentista, Enfermeiro
Recurso: Questão 02
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa:
a) Quando se trata de porcentagem seguida de elemento no plural, a concordância se faz com
ela.
b) Se o elemento a que a porcentagem se refere estiver no singular, será melhor concordar
com ele.
c) Se o verbo estiver antes do numero da porcentagem, concordará com ele.
d) Se o nome vier anteposto à porcentagem, o verbo concordará com ela. Ex: Da população,
30% rejeitaram a proposta do governo.
e) Caso se particularize (determine) a porcentagem, a concordância se faz com ela.

10) Inscrição: 4309, 4918, 4313, 4438, 4497, 4541, 5265, 5057
Nome: Eluza Salvador Côrtes, Mariana dos Santos Ferreira Sanabio, Lainne dos Santos
Barbosa, Rita de Cássia Medina Barbosa, Márcio Roberto de Araújo Moura, Gilson Salomão
Neto, Nádia Barbosa Santana, Liana Fernandes Ferreira.

Cargo: Enfermeiro, Dentista, Médico, Nutricionista
Recurso: Questão 03
Decisão: Deferido. A questão será anulada e os pontos atribuídos a todos os candidatos.
Justificativa: Correto: O adjetivo mau está usado incorretamente em:
11) Inscrição: 4328, 4309
Nome: Silmara Ferreira Pinheiro, Eleuza Salvador Côrtez
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questão 19
Decisão: Indeferido. Mantida a resposta divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: A candidata versa sobre a Gestão do SUS apresentando fundamento sobre o
papel dos gestores do SUS. A questão é sobre a Gestão Plena de Atenção Básica. Portaria
648/GM de 28.03.2006

12) Inscrição: 4328, 4309, 4597
Nome: Silmara Ferreira Pinheiro, Eluza Salvador Côrtez, Aline Sabino Filgueiras
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questões repetidas.
Decisão: Deferido.
Justificativa: As questões repetidas no segundo turno, que constaram de provas aplicadas no
primeiro turno, serão anuladas e os pontos atribuídos a todos os candidatos, sem prejuízo a
nenhum candidato.

13) Inscrição: 4497, 4810, 4438, 4394
Nome: Márcio Roberto de Araújo Moura, Simone Barbosa de Oliveira, Rita de Cássia
Medina Barbosa, Sonia Maria da Costa Dalston
Cargo: Médico, Fonoaudiólogo, Dentista
Recurso: Questão 17
Decisão: Deferido. A resposta correta é a letra E.
Justificativa: O gabarito será alterado e as provas corrigidas conforme alteração.

14) Inscrição: 4337
Nome: Maria Cinthia Ferreira de Abreu
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Recurso: Questão 14
Decisão: Indeferido. Mantida a nota divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: 22ª fase – Operação “Catilinárias” – 15/12/2015

A Polícia Federal cumpre mandados na casa do presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Também são alvos da operação os senadores Edison Lobão
(PMDB-MA), ex-ministro de Minas e Energia e Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), e outros
políticos. Batizada de Catilinárias, o nome da operação remete a discursos célebres do cônsul
romano Cícero contra o senador Catilina que planejava tomar o poder e derrubar o governo
republicano. (saiba mais: Operação Catilinárias 15/12/2015 07h05 – Atualizado em
15/12/2015 23h56 do G1 e da TV Globo, em Brasília)
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram na manhã desta terça-feira (15)
mandado de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em Brasília. A PF também cumpriu mandados na cassa e no
escritório do peemedebista no Rio de Janeiro e na Diretoria Geral da Câmara dos Deputados.
A ação, batizada de Catilinárias, faz parte das investigações da Operação Lava Jato.
Ao menos 12 policiais e três viaturas foram para a casa de Cunha, na Península dos Ministros,
em Brasília. As buscas duraram mais de cinco horas. Os agentes chegaram ao local por volta
das 6h e foram recebidos pelo próprio deputado.
A Procuradoria-Geral da República também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que
autorizasse busca e apreensão na residência do presidente do Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), mas o ministro Teori Zavascki, do STF, responsável pela Lava Jato no tribunal
negou o pedido.
Nesta terça, também foram alvos de mandados dois ministros, um ex-ministro, um prefeito e
parlamentares – a maioria é ligada ao PMDB.

15) Inscrição: 4571
Nome: Maria das Graças de Oliveira
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Recurso: Conteúdo Programático do Edital
Decisão: Indeferido.
Justificativa: Questionamento inconclusivo. Impossível colocar sobre todos os temas
constantes do Edital.

16) Inscrição: 4353
Nome: Elisabete Costa Ferreira
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questões 01, 10 e 20
Decisão: Questão 01 - Indeferido. Mantida a nota divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não está fundamentado, só mandou um xerox sobre crase de modo
geral.

Em meio a tantas exceções, as vezes é mais simples você memorizar quando a crase não é
utilizada do que quando é.
Diante de nome de cidades
a) Chegou a Belo Horizonte em segurança.
b) Quem tem boca vai a Roma.
c) Foi a Vitória conhecer o mar.
A crase não ocorre: antes de palavras masculinas; antes de verbos, de pronomes pessoais, de
nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino, da palavra casa quando tem
significado do próprio lar, da palavra terra quando tem sentido de solo e de expressões com
palavras repetidas (dia a dia).
Decisão: Questão 10 - Indeferido. Mantida a nota divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Solução
80 cm = 100 cm
20 _____ 80
X = 20 x 80 = 1600 = 16
100
100
X _____100

Decisão: Questão 20 - Indeferido. Mantida a nota divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Recurso não fundamentado. A candidata simplesmente deu sua opinião a
respeito da elaboração da questão sem justificar fundamentando o que contestou.

17) Inscrição: 4810
Nome: Simone Barbosa de Oliveira
Cargo: Fonoaudiólogo
Recurso: Questão 18
Decisão: Indeferido. Mantida a nota divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: A letra D não consta do art. 9º, consta do Capítulo VI – artigo 13/I.
18) Inscrição: 5057
Nome: Liana Fernandes Ferreira
Cargo: Enfermeiro
Recurso: Questão 04
Decisão: Indeferido. Mantida a nota divulgada no gabarito oficial.
Justificativa: Alem de não ter apresentado fundamentação, a formulação da questão está
certa, tendo como enunciado a palavra incorreta.

Encerrados os trabalhos revisionais, esta comissão mandou publicar cópia da presente Ata no Quadro
de Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.publicaconsultores.com.br, como determina o
subitem 15.3 do Edital 01/2014 de 15 de dezembro de 2015.

Esta é a nossa decisão.

São João Nepomuceno, 23 de fevereiro de 2015.
A COMISSÃO

