Julgamento de Recursos
Conforme Edital n° 001/2014 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Rio
Piracicaba/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos
referente ao Gabarito das Provas Objetivas, divulgado em 03/02/2014, separados por
escolaridade, conforme a seguir:

NÍVEL SUPERIOR
Nome

N° de Inscrição

Cargo

DOUGLAS ALEXANDRE DA S. SOARES

1059

ENFERMEIRO

QUESTÃO 20

O comando da questão solicita a análise das afirmativas como sendo verdadeiras ou falsas. O
conteúdo da questão foi baseado na lei 8080/90. Apresentamos abaixo a correspondência das
afirmativas e os dispositivos legais em que foram baseadas:
( V ) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, em cada esfera de governo sendo
exercida no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou
órgão equivalente.
Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes orgãos: (...)
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente;

( F ) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços
de saúde com finalidade lucrativa.

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de
saúde com finalidade lucrativa.

( V ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos
objetivos do Sistema único de Saúde.
Art. 5º - Dos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS :
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

( F ) Os Estados poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
Art. 10º - Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços
de saúde que lhes correspondam.

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado em
03/02/2014.
ALEXANDRE FLAVIO SILVA

483

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

QUESTÃO 02

O comando da questão solicita marcar as afirmações corretas. As considerações não são
pertinentes, a saber: o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o pedido da
senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. O item II
não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o
quarto do padre. Observe o trecho do texto (linhas 31 a 36): “Chegava povo de tudo quanto é
canto e ficava ali plantado, junto à janela, aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até
deputados, para oficializar o milagre.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”
conforme gabarito divulgado em 03/02/2014.
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GLÁUCIA CARNEIRO REPOLÊS
LARISSA MARTINS REIS
VICTOR LÚCIO BRAGA

1173
699
559

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

QUESTÃO 02

O comando da questão solicita marcar as afirmações corretas. As considerações não são
pertinentes, a saber: o item I está de acordo com o conteúdo do texto, pois o fato de o pedido da
senhora ter sido atendido juntamente com a vela acesa, ajudou a consolidar o milagre. O item II
não está de acordo com o texto, uma vez que não está expresso que as autoridades visitaram o
quarto do padre. Observe o trecho do texto (linhas 31 a 36): “Chegava povo de tudo quanto é
canto e ficava ali plantado, junto à janela, aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, até
deputados, para oficializar o milagre.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”
conforme gabarito divulgado em 03/02/2014.
Referente às questões específicas de 11 a 20, o gabarito já havia sido retificado no dia
05/02/2014.
CORNÉLIA V FIGUEIREDO

1083

PROFESSOR DE HISTÓRIA

QUESTÃO 14

As considerações da candidata são pertinentes. Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa
correta a letra “D”.

NÍVEL MÉDIO
Nome
LILIAN MARA F D FIDÉLIS
THAMYRIS MARCIELE A SIQUEIRA
WAGNER BRAGA DE PAIVA

N° de Inscrição

Cargo

1271
136
358

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 04

As considerações não são pertinentes, pois a alternativa “C” a classificação do predicado é verbal.
O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é
núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. “Entregou”. O
predicado verbo-nominal possui dois núcleos: um verbo nocional, como vimos no predicado
verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo.
http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint14.php. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 03/02/2014.
QUESTÃO 07

As considerações da candidata são pertinentes. Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa
correta a letra “A”.
QUESTÃO 09

Houve um equívoco na elaboração, visto que, a questão consta duas alternativas corretas.
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA.
QUESTÃO 14

As considerações não são pertinentes, pois a Memória ROM (Read Only Memory) é somente
utilizada para leitura, pois nelas estão gravadas as características do computador. Essa memória
vem de fábrica com toda a rotina necessária e não deve ser alterada, pois, além de seu acesso ser
difícil, fica reservada a sua manutenção somente aos técnicos com conhecimento adequado. O
tipo de memória RAM é utilizado em um computador com a finalidade de acelerar o desempenho
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de processamento. http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgB9AAA/ apostila-hardware?part=2
http://dc206.4shared.com/doc/Lgm_S-3s/preview.html. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a
alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 03/02/2014.
CLEUSA DE ALMEIDA NETO

565

TÉCNICO EM PATOLOGIA

QUESTÃO 11

O comando da questão solicita a alternativa ERRADA. O que confere à alternativa “A”. – As
considerações não são pertinentes, pois na alternativa “C” está correta, visto que, no sangue de
uma pessoa normal, há cerca de 5.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico. A afirmativa
está correta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”, conforme gabarito divulgado
em 03/02/2014.
QUESTÃO 14

Houve um equívoco na elaboração, visto que, a questão consta duas alternativas corretas.
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA.
QUESTÃO 20

As considerações da candidata são pertinentes. Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa
correta a letra “B”.

NÍVEL FUNDAMENTAL
Nome
CARLA JANAYNA A.S EVANGELISTA
JOSILAYNE APARECIDA PEREIRA
MARIA JOSÉ FRAGA

N° de Inscrição

Cargo

1317
1323
1310

AGENTE DE ENDEMIAS

QUESTÃO 7

As considerações da candidata são pertinentes. Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa
correta a letra “B”.
QUESTÃO 17

As considerações da candidata são pertinentes. Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa
correta a letra “B”.
QUESTÃO 18

O comando da questão solicita a alternativa que apresenta a alternativa INCORRETA em relação
a Leishmaniose visceral no cão. O que confere à alternativa “A”. Segundo a referencia
bibliográfica indicada para o cargo, Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral,
pg. 26, temos que:
3.2 No Cão: A doença no cão é de evolução lenta e início insidioso. A leishmaniose visceral
canina é uma doença sistêmica severa, cujas manifestações clínicas estão intrinsecamente
dependentes do tipo de resposta imunológica expressa pelo animal infectado. O quadro clínico
dos cães infectados apresenta um espectro de características clínicas que varia do aparente
estado sadio a um severo estágio final. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”
conforme gabarito divulgado em 03/02/2014.
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NÍVEL ELEMENTAR
Nome

N° de Inscrição

Cargo

ALEX APARECIDO C ALEIXO

795

MOTORISTA

QUESTÃO 11

O comando da questão solicita a alternativa ERRADA, ou seja, a única alternativa que não é
componente do sistema de direção. A “embreagem”, citada na alternativa “A”, não faz parte do
sistema de direção e sim do sistema de transmissão. O sistema de direção é composto pelos
seguintes componentes: Volante, coluna, caixa de direção, terminal de direção, barra de direção,
braço de direção e rotulas de direção (rolamentos). As considerações do candidato não são
pertinentes, pois não existe a necessidade de acréscimo da palavra “direção” junto a palavra
“coluna” na alternativa “B” para entendimento da alternativa. Recurso INDEFERIDO, mantém –
se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado em 03/02/2014.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2014.

Absoluto RH
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