Belo Horizonte, 11 de março de 2019.
À
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da
Prefeitura Municipal de Joanésia
NESTA
Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de
Joanésia – Processo Seletivo Público Simplificado – Edital nº 02/2018.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
PROVA
TIPO
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
ESPECÍFICA (ENGENHEIRO QUÍMICO)
ESPECÍFICA (MÉDICO DERMATOLOGISTA)

Nº
01
02
04
11
16

Nº DA QUESTÃO
01
07, 08
10
13
13, 14, 16, 18, 19

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a
interposição de recurso:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:
a) Publicação do Edital (e suas retificações);
b) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
c) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da
identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição);
d) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
e) realização das provas;
f) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
g) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
h) resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
i) qualquer outra decisão proferida no certame.
...
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos.
NOSSO PARECER
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 01. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De
acordo com o texto, a resposta correta é de janeiro a junho. A afirmativa IV possui erro material e inviabiliza como
resposta a letra C. Não há resposta possível para a questão.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 02, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. Os dados
apresentados na questão podem ser verificados / pesquisados no sítio eletrônico de referência
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/joanesia/panorama) através de suas abas “Panorama”e “Pesquisa Censo”.
No âmbito do Edital de abertura do Processo Seletivo Público Simplificado - nº 02/2018 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOANÉSIA (MG), em sua página 30, é importante observar que há orientação para pesquisa de
dados, sugestão bibliográfica e a proposição de outras publicações que abranjam o programa proposto, a saber:
“Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (Ensino Fundamental). Revistas e jornais de ampla
circulação nacional. Almanaque Abril. Internet tais como https: //cidades.ibge.gov.br, http://www.abril.com.br/;
http://www.inovacaotecnologica.com.br; http://portal.mec.gov.br/; http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-desaude/;
http://g1.globo.com/;
http://www.folha.uol.com.br/;
http://www.cultura.gov.br/;
https://cinema.uol.com.br/;
http://suapesquisa.com/; http://brasilescola.uol.com.br/; http://www.historiadasartes.com/) ou publicações que
abranjam o programa proposto”
Referência bibliográfica:
JOANÉSIA (MG). Censo IBGE 2010. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/joanesia/panorama
JOANÉSIA (MG). PANORAMA MUNICIPAL SEGUNDO CENSO DEMOGRÁFICO 2010.
Disponível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 02, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. A consideração da
alternativa “A” é acerca da “taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais”, no ano de 2010, e não “15
anos ou mais”.
Os dados apresentados na questão podem ser verificados / pesquisados no sítio eletrônico de referência
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/joanesia/panorama) através de suas abas “Panorama” e “Pesquisa Censo”.
No âmbito do Edital de abertura do Processo Seletivo Público Simplificado - nº 02/2018 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOANÉSIA (MG), em sua página 30, é importante observar que há orientação para pesquisa de
dados, sugestão bibliográfica e a proposição de outras publicações que abranjam o programa proposto, a saber:
“Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (Ensino Fundamental). Revistas e jornais de ampla
circulação nacional. Almanaque Abril. Internet tais como https: //cidades.ibge.gov.br, http://www.abril.com.br/;
http://www.inovacaotecnologica.com.br; http://portal.mec.gov.br/; http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-desaude/;
http://g1.globo.com/;
http://www.folha.uol.com.br/;
http://www.cultura.gov.br/;
https://cinema.uol.com.br/;
http://suapesquisa.com/; http://brasilescola.uol.com.br/; http://www.historiadasartes.com/) ou publicações que
abranjam o programa proposto”.
Referência bibliográfica:
JOANÉSIA (MG). Censo IBGE 2010. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/joanesia/panorama
JOANÉSIA (MG). PANORAMA MUNICIPAL SEGUNDO CENSO DEMOGRÁFICO 2010.
Disponível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal
PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 04, QUESTÃO 10. RECURSO INDEFERIDO. Insta salientar que
as palavras Adstrito e Adscrito são sinônimos quando se trata da população vinculada ao território da atenção
primária em saúde.
Vejamos:
Sinônimos de Adscrito
25 sinônimos de adscrito para 5 sentidos da palavra adscrito:
Que foi acrescentado ao que já estava escrito:

1 acrescentado, adicionado, acrescido, aditado, aumentado, incluído, inserido, anexado, junto.
comentário adscrito no final do relatório. Antônimo: retirado

Exemplo: Há

um

Que foi feito registro ou inscrição:
2 inscrito, registrado, assentado, gravado, apontado, arrolado.Exemplo: Você
trabalho?Antônimo: tirado

já

tem

seu

nome

adscrito

no

Que ficou sujeito a obrigações:
3 sujeito, sujeitado, subordinado, obrigado.Exemplo: O trabalhar fica adscrito às regras da empresa. Antônimo:
desobrigado.
Ficar restrito a algo:
4 limitado, restringido, reduzido, condicionado, adstringido.Exemplo: Cada convidado está adscrito ao seu próprio
espaço.
Colono sujeito a viver e trabalhar numa terra:
5 adscritício.
Sinônimo de adstrito:
Que está ligado e unido:
1 ligado, unido, pegado, junto, atado, adjunto, contíguo, fechado, reunido, ajuntado, coadunado.
Que está contraído:
2 contraído, apertado, comprimido, constrito, estreito.
Que está obrigado:
3 obrigado, forçado, constrangido, oprimido, submetido, sujeito, submisso, dependente.
PROVA ESPECÍFICA Nº 11 – ENGENHEIRO QUÍMICO, QUESTÃO 13. RECURSO INDEFERIDO. O elutriador é
uma coluna vertical na qual escoa um fluido com velocidade ascendente bem definida e o material sólido, a ser
tratado, é alimentado no topo da coluna. O material com velocidade de sedimentação maior que a do fluido é
coletado no fundo da coluna e o restante é arrastado pelo fluido. Geralmente utilizam-se várias colunas com
diferentes velocidades de fluido, o que possibilita efetuar uma classificação do material. Como pode ser
observado, os sólidos grossos são coletados na primeira coluna, pois apresentam velocidade de sedimentação
maior que o fluido e os sólidos finos seguem para as próximas colunas, sendo arrastados pelo fluido.
O erro da alternativa A é exatamente esse, AFIRMAR que os sólidos finos são coletados na primeira coluna, ou
seja, primeiramente. O que pode ser observado é o contrário, onde os sólidos finos são coletados na última
coluna. E outra, os sólidos grossos não são arrastados pelo fluido e sim os menos grossos e os finos que são
arrastados, como representado no esquema abaixo.

Vejamos:

Fonte: Escola Politécnica da USP

PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – MÉDICO DERMATOLOGISTA, QUESTÃO 13. RECURSO INDEFERIDO. A
hemoglobina em presente na região papilar assume cor vermelha e em derme reticular tonalidade roxo, conforme
Azulay 7a ed, 2017.
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – MÉDICO DERMATOLOGISTA, QUESTÃO 14. RECURSO INDEFERIDO. As
demais lesões não correspondem a Celulite, por possuírem características diferentes, conforme Bibliografia
(Azulay 7ed 2017), erisipela pode ser descrita como uma celulite superficial.
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – MÉDICO DERMATOLOGISTA, QUESTÃO 16. RECURSO DEFERIDO. A
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve um equívoco ao definir o enunciado da questão. Faltou a palavra EXCETO.
Diante disto, a questão está anulada.
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – MÉDICO DERMATOLOGISTA, QUESTÃO 18. RECURSO INDEFERIDO. Dentre
as alternativas, conforme bibliografia (Azulay 7ed 2017), os micro-organismos relacionados na questão, o principal
causador da onicomicose é Candida spp, podendo ser entendido como mais comum, porém determinante implícito
na questão.
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – MÉDICO DERMATOLOGISTA, QUESTÃO 19. RECURSO DEFERIDO. A
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve um equívoco ao definir as alternativas da questão. De fato, a mesma possui
duas opções corretas, sendo elas letra A e B. Portanto a questão está anulada.

É o nosso parecer, S.M.J.,
Atenciosamente,
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP.
Setor de Concursos

