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NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  

 
 

QUESTÃO: 22  
CANDIDATO(S): Michele Cristina Borges Bigi  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O recurso não se refere às questões da prova objetiva.  

 
 

CARGO: TÉCNICO EM RAIO X  
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Dayane Santos de Melo, Katia Reger das Graças do Amaral, Leticia Martins Alves, Maria Claudia 
Matioli Felipe, Sara Camila Oliveira Candido 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de B para C. Após análise de recurso, constatou-se que a alternativa que atende ao 
enunciado da questão é a letra C. 
 
QUESTÃO: 24 
CANDIDATO(S): Cleirislene Crisitna Rosa Lima, Leticia Martins Alves, Sara Camila Oliveira Candido 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão em pauta está dentro a temática Tomógrafo Linear, conteúdo presente no Edital que rege o 
Concurso.  
 
QUESTÃO: 25 
CANDIDATO(S): Cleirislene Crisitna Rosa Lima, Leticia Martins Alves 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão em pauta está dentro a temática Técnica Radiológica, conteúdo presente no Edital que rege 
o Concurso. 
 

 
CARGO: TÉCNICO EM RH 

 
QUESTÃO: 22 
CANDIDATO(S): Andreia Cristina Pinheiro de Melo, Camila de Paula 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A palavra pago refere-se ao empregador, mas realmente, conforme disposto na 
questão pode ocasionar dúvida sobre o funcionário pagar o adicional noturno e não o empregador. Portanto fica anulada 
a questão. 
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NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

 

QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Marcileni Aparecida Gomes, Maria dos Reis Venancio Gonçalves, Ritamar Aparecida Vieira Lima   
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O pronome oblíquo “lhe” tem a função de objeto indireto do verbo “permitir” e na frase em questão ele 
está em próclise devido ao pronome relativo “que”. Observe que o pronome relativo refere-se ao antecedente e o “lhe” no 
contexto não tem a função de sujeito, pois complementa o sentido do verbo “permitir” (permitam aos povos indígenas). 
Portanto, pela justificativa apresentada o gabarito permanece inalterado. 
 
QUESTÃO: 32 
CANDIDATO(S): Marcileni Aparecida Gomes, Maria dos Reis Venancio Gonçalves, Ritamar Aparecida Vieira Lima   
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. O questionamento apresentado pelos candidatos procedem uma vez que faltou uma 
palavra no enunciado da questão, explicitando o comando para a realização da mesma: “EXCETO”. Desta forma, a 
questão deve ser anulada. 

 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
QUESTÃO: 02 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar  
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O tema da questão (a linguagem predominante no texto), se refere ao conteúdo programático, 
interpretação de texto. 

 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O conteúdo é de acordo com a temática escopo da assistência: promoção da saúde, haja visto que a 
Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) é uma das Políticas Gerais de Promoção, Proteção e 
Recuperação da Saúde, segundo a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O candidato menciona que a hipertrofia é adquirida em ambas as fases de contração muscular, 
excêntrica, concêntrica e até, possivelmente, isométrica. Entretanto, a assertiva IV da questão não deve ser entendida 
como inválida por conta disso, uma vez que não há um elemento gramatical na frase que individualize a atuação da 
contração excêntrica no processo de hipertrofia. A hipertrofia é “realizada em contração excêntrica”, definitivamente, mas 
também, em parte, pelas outras contrações.  
Nenhum outro argumento foi apresentado pelo candidato relacionado a legalização das assertivas definidas como 
incorretas, dessa forma, o gabarito definido pela banca deve ser mantido.  
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QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão está dentro do conteúdo programático “Conceito e aplicação de exercícios ativos, ativos 
assistidos, resistidos, passivos, isométricos, mecanoterapia.”. 
O objetivo da questão é questionar o candidato sobre uma técnica de quantificação (1RM) importante para a afetividade 
do programa cinesioterapêutico estipulado pelo profissional fisioterapeuta. Dessa forma, enquadra-se perfeitamente 
dentro do indicado no edital do concurso – aplicação de exercícios ativos. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Se o candidato se atentar, será possível comprovar pelo próprio documento por ele enviado que a 
alternativa D está incorreta. A fórmula de Karvonen estipula que a idade do paciente deve ser subtraída de 220, apenas, 
sem incluir a multiplicação da porcentagem na fórmula. 

 
Por fim, a alternativa A não pode ser entendida como incorreta. A Frequência Cardíaca Máxima (FCmáx) do paciente 
pode, e deve, ser estipulada por um teste ergométrico. Somente na ausência desse, os estudos de Karvonen devem ser 
utilizados. Sendo assim, multiplicar a FCmáx do paciente (adquirida pela ergonometria) pela porcentagem de capacidade 
estipulada, é sim uma maneira válida de calcular a frequência cardíaca de treinamento.  
Vide o vídeo “1 Frequência Cardíaca de Treinamento - Biocálculo - Fisiologia do Exercício” na plataforma Youtube, para 
mais informações. 
 
QUESTÃO: 37 
CANDIDATO(S): Renan Nunes Aguiar 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Por conta da presença de duas alternativas corretas na questão, a mesma deve ser 
anulada.  
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

 

QUESTÃO: 15 
CANDIDATO(S): Juliana Pereira Viana 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O verbo “ser” e o verbo “ir” no pretérito perfeito têm a mesma conjugação. Nós podemos ver a diferença 
entre eles pelo contexto. Sempre que usarmos o verbo “ir”, o contexto vai se referir a um lugar. Na frase “Por outro lado, 
em alguns países, essa diferença já foi superada” o verbo não está se referindo a um lugar, portanto, o verbo é “ser” e 
não o verbo “ir”.  
Pelo exposto, não há motivo para a alteração do gabarito, a letra que deve ser assinalada é a C. 
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QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Juliana Pereira Viana 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A questão 35 solicita que o candidato identifique os fatores que NÃO são fisiológicos e contribuem para 
a desidratação no idoso. Porém, foi solicitado troca da alternativa D para a C. 
Na alternativa D: Infecções, Dor, Febre, Diabetes mellitus são sabidamente condições suscetíveis ao aumento na perda 
de líquidos. 
A alternativa C apresenta duas condições em que uma ingestão reduzida de fluidos e fatores fisiológicos 
contribuem para o quadro de desidratação. 
1. O medo da incontinência urinária. 
A incontinência geralmente se eleva com o envelhecimento, o sistema urinário sofre algumas mudanças funcionais e 
estruturais que predispõem à incontinência, como a redução do estrogênio nas mulheres e o aumento da próstata entre 
os homens, entre outros. A incontinência causa degradação da saúde, da qualidade de vida e isolamento social. Para 
evitar essa condição, o idoso reduz sua ingestão de líquidos, fator que contribui para a desidratação. 
2. Idosos que sofrem de artrite ou dores crônicas reduzem a ingestão de líquidos para não ir ao banheiro porque sentem 
dor, situação que pode contribuir para a desidratação no envelhecimento. 
Conclui-se que a alternativa correta é a que apresenta Infecções, Dor, Febre e Diabetes mellitus. 
 
REFERÊNCIAS 
CARDOSO, M. A.; SCAGLIUSI, F. B. Nutrição e Dietética - 2. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2019.  
PETROIANO, A.; PIMENTA, L. G. Clínica e cirúrgica geriátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
 

CARGO: PEB I 
QUESTÃO: 08 
CANDIDATO(S): Priscila Moreira Barbosa 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O pronome oblíquo “lhe” tem a função de objeto indireto do verbo “permitir” e na frase em questão ele 
está em próclise devido ao pronome relativo “que”. Observe que o pronome relativo refere-se ao antecedente e o “lhe” no 
contexto não tem a função de sujeito, pois complementa o sentido do verbo “permitir” (permitam aos povos indígenas). 
Portanto, pela justificativa apresentada o gabarito permanece inalterado. 
 

 
CARGO: PEB II - INGLÊS 

QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Raphael Silva Carvalho 
RECURSO(S): DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão requer que o candidato observe e analise a frase e posteriormente 
escolha a resposta correta. A argumentação apresentada pelo candidato está correta. Assim sendo, a questão deve ser 
anulada 

 
QUESTÃO: 36 
CANDIDATO(S): Raphael Silva Carvalho 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A questão requer que o candidato observe e analise a frase e posteriormente 
escolha a resposta correta. A argumentação apresentada pelo candidato está correta. Assim sendo, a questão deve ser 
anulada. 
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CARGO: PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

QUESTÃO: 07 
CANDIDATO(S): Nelcy de Paula Borges 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A ORTOGRAFIA, conforme as gramáticas da Língua Portuguesa, destina-se a orientar a ESCRITA 
CULTA. O emprego da palavra “interviu”, na alternativa “B”, contraria a norma culta. Trata-se, ainda, de um erro 
de CONCORDÂNCIA VERBAL, conteúdo previsto no Edital. Assim sendo, o candidato deve ser capaz de identificar a 
incorreção, uma vez que o enunciado afirma a existência de um erro. 

QUESTÃO: 38 
CANDIDATO(S): Nelcy de Paula Borges 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito de D para C. Conforme a norma culta da Língua Portuguesa, o objeto direto é um 
termo integrante da oração. Portanto o gabarito oficial é a letra C. 
 

 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL  

 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Simone Gonçalves Silva e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A candidata alega que o gabarito divulgado foi a letra A, porém o gabarito divulgado foi a letra C. 

Permanece inalterado o gabarito publicado. 

 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Maysa de Oliveira Silva, Simone Gonçalves Silva e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A argumentação de que o texto está escrito de forma incorreta não procede. Além disso, a resposta 
incorreta (alternativa B) deixa claro o erro quando coloca que o “CAPS AD atende somente adultos com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado 
para municípios ou regiões com população acima de 70.000 habitantes.” (Trecho da prova). A Portaria é clara quando 
afirma que “CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto 
e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes”. 
O outro argumento de que a alternativa A, referente ao quantitativo de habitantes por município, está claro na portaria e 
correto (segue trecho da portaria).  “§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes 
modalidades: 
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte 
mil habitantes.” 
 
QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Simone Gonçalves Silva e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: O argumento de que o conteúdo não se trata de conhecimento específico da terapia ocupacional não 
procede uma vez que nos Conhecimentos Específicos da Terapia Ocupacional do Edital 001/2019 constam os seguintes 
temas: (1) Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil, (2) Política de Saúde mental no Brasil e experiências 
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de desospitalização, (3) Política de saúde, (4) Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental. O que reforça a importância 
do tema para o município. 
(Trecho da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011, copiado na integra). 
§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades: 
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte 
mil habitantes; 
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, 
indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes; 
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, 
com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e 
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para Municípios ou regiões com 
população acima de duzentos mil habitantes; 
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e 
de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes; 
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para 
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para 
Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes; e 
VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, 
álcool e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima 
de cento e cinquenta mil habitantes. 
 
QUESTÃO: 35 
CANDIDATO(S): Maysa de Oliveira Silva, Simone Gonçalves Silva e Silva 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Houve erro no enunciado da questão, onde faltou a palavra “Exceto”.  
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Simone Gonçalves Silva e Silva 
RECURSO(S): INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: A candidata argumenta que o prognóstico de deambulação é ruim em crianças que não adquirem a 
postura sentada até mesmo antes dos 2 aos 3 anos, mas ela não informa sobre o uso de dispositivos de apoio para a 
marcha. O que está incorreto na alternativa é que se considerarmos o apoio de muletas ou de andador, o potencial de 
deambulação de crianças entre 2 e 4 anos que sentam-se no chão em “W” e necessitam de assistência para passar para 
a postura sentada, arrastando-se em prono” é considerado melhor. Além disso, todas as outras opções não estão sujeitas 
a questionamentos e são muito claras a respeito da aquisição das etapas motoras. (Fonte utilizada: ZERBINATO, L; 
MAKITA, L. M; ZERLOTI, P. Paralisia Cerebral. In: TEIXEIRA, E; SAURON, F. N; SANTOS, L. S. B; OLIVEIRA, M. C. 
Terapia Ocupacional na Reabilitação Física. São Paulo. Roca. Cap. 26. P. 503. 2003). 
 
 
 

Belo Horizonte, 24 de março de 2020. 


