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Conforme Edital n° 01/2013 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de 

Barra Longa/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos 
Recursos referente o Gabarito divulgado em 04/11/2013, ordenado por 

cargo, conforme a seguir:  
 

DANIELA DA CUNHA BATISTA 1278 AGENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 09 
As considerações são pertinentes, pois o termo “pois” antes de verbo indica uma explicação. 
Recurso DEFERIDO, altera – se para alternativa correta letra “D”. 
 
QUESTÃO 15 
As considerações não são pertinentes, pois a alternativa “D” - “De modo geral, o uso de 
preservativo, associado a alguns cuidados, impedem o contágio e disseminação. Contudo se 
não forem diagnosticadas e tratadas corretamente, além do processo infeccioso, podem levar à 
infertilidade, gravidez, surgimento de outras doenças oportunistas e até a morte.” está correta. 
A gravidez seja ela no útero ou nas trompas poderá acontecer. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “C” conforma divulgado. 
http://www.adjorisc.com.br/jornais/oriosulense/saude/doencas-sexualmente-
transmissiveis-dsts-1.1037065#.UoS8_vnyLIk 
 

SAMUEL LUIZ ROCHA 1250 AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

QUESTÃO 09 
Houve um equívoco na formatação da questão, portanto a mesma foi ANULADA.  
 
QUESTÃO 20 
As considerações em questão não são pertinentes, pois ao usarmos o termo “com” ou invés 
de “como”, não prejudicou a resolução da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “C” conforma divulgado. 
 

HÉLIA TEIXEIRA MARQUES ALVES 1327 ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO 11 
As considerações em questão não são pertinentes, pois ao usarmos o termo “assistência” ou 
invés de “assistencial”, não prejudicou a resolução da questão. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “C” conforma divulgado. 
 
QUESTÃO 14 
Houve um equívoco na elaboração da questão, portanto o recurso foi DEFERIDO, questão 
ANULADA. 

JOÃO ANTÔNIO REZENDE 1138 FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO 03 
O gabarito já havia sido retificado no dia 05/11/2013 e conforme disponível no site, a 
alternativa correta é a letra C. 
 
QUESTÃO 11 
As considerações em questão não são pertinentes, pois o ultra som continuo é contra - 
indicado em feridas infecciosas e o uso de ultra som pulsado ainda não há comprovação dos 
benefícios de seu uso para infecções. Na própria bibliografia que o candidato mandou explica 
a contra-indicação do uso do ultra som continuo dizendo que pode acelerar o processo 
infeccioso. Vamos levar em conta a sinusite esse quadro é uma inflamação dos sinus, e o 
ultra som é indicado para inflamação. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” 
conforma divulgado. 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/oriosulense/saude/doencas-sexualmente-transmissiveis-dsts-1.1037065#.UoS8_vnyLIk
http://www.adjorisc.com.br/jornais/oriosulense/saude/doencas-sexualmente-transmissiveis-dsts-1.1037065#.UoS8_vnyLIk
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QUESTÃO 19 
Houve um equívoco no enunciado da questão por não conter a palavra “exceto”, portanto o 
recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

MARILENE GUIMARÃES BRETAS 1334 MOTORISTA 

QUESTÃO 20 
A consideração em questão é pertinente, pois não foi indicado o local da hemorragia interna, 
portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

ADHÉLI QUEIROZ CARVALHO DE PAIVA 
HELIANE CALDEIRA DE OLIVEIRA 

1188 
1406 

NUTRICIONISTA 

QUESTÃO 04 
As considerações em questão não são pertinentes, pois “fez” não é verbo de ligação. Os verbos 
de ligação não indicam ação, como indica o verbo “fazer”.  
http://pt.wikibooks.org/wiki/Portugu%C3%AAs/Classifica%C3%A7%C3%A3o 
_das_palavras/Verbos/Verbos_de_liga%C3%A7%C3%A3o  
http://www.infoescola.com/portugues/verbos-de-ligacao/ 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 12 
As considerações em questão não são pertinentes, pois o enunciado da questão pede: “Todas 
as afirmativas estão incorretas, exceto:” – ou seja, pede à alternativa que é correta. E como 
descrito pela própria candidata à alternativa C é incorreta. Logo a resposta para a questão é 
a alternativa B. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 14 
As considerações em questão são pertinentes em termos, pois a questão consta duas 
respostas corretas, letras A e C, não apenas a alternativa A, portanto o recurso foi 
DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 17 
As considerações em questão não são pertinentes, pois o enunciado da questão pede: “Todas 
as afirmativas estão incorretas, exceto:” – ou seja, pede à alternativa que é correta. E como 
descrito pela própria candidata à alternativa A é incorreta. Logo a resposta para a questão é a 
alternativa C. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme divulgado. 
 

FERNANDA CARVALHO DA SILVA 1195 PSICÓLOGO DO CRAS 

QUESTÃO 03 
O gabarito já havia sido retificado no dia 05/11/2013 e conforme disponível no site, a 
alternativa correta é a letra C. 
 
QUESTÃO 19 
As considerações em questão não são pertinentes, pois na obra Cinco ensaios sobre a 
psicanálise. Caso: Ana O., que apresentava sintomas de neurose histérica, de acordo com a 
visão psicanalítica, as neuroses são fruto de tentativas ineficazes de lidar com conflitos e 
traumas inconscientes, além dos substitutos reais, o imaginário inconsciente também 
oferece substitutos. Neles, realizamos desejos inconscientes frequentes na neurose. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2013. 

Absoluto RH 

http://pt.wikibooks.org/wiki/Portugu%C3%AAs/Classifica%C3%A7%C3%A3o%20_das_palavras/Verbos/Verbos_de_liga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikibooks.org/wiki/Portugu%C3%AAs/Classifica%C3%A7%C3%A3o%20_das_palavras/Verbos/Verbos_de_liga%C3%A7%C3%A3o
http://www.infoescola.com/portugues/verbos-de-ligacao/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise

