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JULGAMENTO DE RECURSO  

O Instituto Mineiro Educar & Sorrir, torna público o julgamento de recursos referente a 

Prova Objetiva aplicada nos dias 15 e 16/05/2021 referente ao Processo Seletivo da 

Prefeitura Municipal de Berilo/MG – Edital 002/2021, conforme a seguir: 

VAGA: 02 – Agente Administrativo – Recursos Humanos 

Número de Inscrição do requerente: 391 

Questão nº 11: 

Por um equívoco de digitação, retifica-se gabarito para letra “A” nas vagas: 02 22 e 23. 

RECURSO DEFERIDO, RETIFICAÇÃO DE GABARITO. 

Questão nº 17: 

Por um equivoco de digitação a questão foi anulada, não existe o atalho Shift + f3 nas 

paginas web, o atalho correto seria F3, questão ANULADA para as vagas 02, 22 e 23. 

RECURSO DEFERIDO, ANULADA. 

VAGA: 23 – Agente Administrativo – CRAS Lelivéldia  

Número de Inscrição do requerente: 689 

Questão nº 11: 

Por um equívoco de digitação, retifica-se gabarito para letra “A” nas vagas 02, 22 e 23. 

RECURSO DEFERIDO, RETIFICAÇÃO DE GABARITO. 
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VAGA: 25 – Psicólogo – CRAS Berilo 

Número de Inscrição do Requerente: 360 

Questão nº 14: 

Mais de dois adjetivos podem ser utilizados para caracterizar o comportamento da 

paciente, conforme consta no Dicionário Michaelis: 

Beligerante: Que ou aquele que provoca, faz ou está em guerra; que ou aquele que é 

afeito à luta ou ao combate; combatente, lutador: 

Dissimulado: Que passou por dissimulação; disfarçado, encoberto, solapado. Que ou 

aquele que costuma dissimular; dissimulador, falso, fingido, hipócrita. 

Perplexo: Que hesita ou que duvida; confuso, desnorteado, desorientado, duvidoso, 

indeciso, irresoluto. 

Visto que nenhuma das alternativas responde corretamente ao enunciado da questão, a 

mesma deve ser anulada. Devendo ser aplicado o previsto no item 9.6 do Edital de 

Abertura do Processo Seletivo. 

DEFERIDO, QUESTAO ANULADA. 

 

VAGA: 27 – Professor de Educação Básica, para Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental P- 1 

Número de Inscrição do Requerente: 564, 1137 

Questão nº 03: 

A função de um pronome relativo – e isso certamente está nas gramáticas que você 

consultou – é retomar um substantivo que o antecede. Quanto às conjunções 

subordinativas integrantes, em sua quase totalidade, servem para ligar orações 

subordinadas substantivas às orações principais. É o caso de: “Eu disse que amanhã 

teremos encontro”, em que o “que” está posposto a um verbo (disse), o qual faz parte da 

oração principal (“Eu disse”). Observe que o trecho “que amanhã teremos encontro” é o 
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objeto direto oracional, ou seja, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 

Nesse caso, o “que” é uma conjunção subordinativa integrante. No caso específico da 

questão 03, temos: “Mas quais são os alimentos que nos fazem mais espertos”, em que o 

“que” ocorre logo após um substantivo “alimentos”. Nesse caso, há um pronome relativo. 

Note, ainda, que em sua argumentação, você indica a possibilidade de se trocar o “que” 

por “o qual” ou “a qual”. No entanto, você deveria saber que esses pronomes flexionam 

quanto o número. Portanto, é plenamente cabível a construção “Mas quais são os 

alimentos OS QUAIS nos fazem mais espertos?”. Isso também se verifica no outro caso 

da frase “O resultado está em um estudo espanhol que avaliou os efeitos...”. Plenamente 

aceitável a construção: “O resultado está em um estudo espanhol O QUAL avaliou os 

efeitos”. Por fim, é importante destacar que, em sua argumentação, o candidato confunde 

“trás” – preposição, com “traz”, verbo, algo que costumeiramente deve ser aprendido no 

Ensino Fundamental.  

RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 08: 

“As carnes vermelhas” não há nenhuma preposição, embora o candidato diga que “temos 

diversas preposições”. Não se trata de um objeto indireto. A questão versa sobre objeto 

direto topicalizado. Esse tipo de objeto é verificado quando ele ocorre em posição de 

tópico, ou seja, ocorre no início da sentença. Seria como em casos semelhantes a: “A 

maçã, eu comprei hoje na feira” ou “Esse livro, eu encomendei pela internet”, em que “a 

maçã” é o objeto direto (aquilo que foi comprado) – topicalizado! – e “esse livro” é o objeto 

direto (aquilo que foi encomendado), também topicalizado. Isso também ocorre no trecho 

que trata das carnes vermelhas, exatamente no trecho: “As demais, coma com 

moderação”, no qual “as demais” é o objeto direto (aquilo que será comido) topicalizado.  

RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 12: 

Ao analisarmos cada uma das opções da questão: 

“12. Leia a frase a seguir sobre princípios metodológicos e marque a opção que contenha o nome deste 

princípio: 

 

“A necessidade de um trabalho pedagógico integrado em que não haja compartimentalização de 

conhecimentos, com uma vidente hierarquização de conteúdos e disciplinas, é um fator indispensável para 

que os discentes construam significados em sua aprendizagem.” (frase retida de: 

https://santoandre.educacaoadventista.org.br/) 

 

a) Relação Teoria-Prática 

b) Interdisciplinaridade  

c) Cooperação 

d) Autonomia” 
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a) Relação Teoria-Prática 

Esta opção não esta correta, pois na relação Teoria-Prática, se deve privilegiar as 

estratégias de integração utilizando procedimentos de reflexão crítica, síntese, análise e 

aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, sendo isso possível 

através do estímulo do raciocínio constante, tanto para questões coletivas quanto para 

questões individuais. 

b) Interdisciplinaridade 

Esta é a opção correta pois na relação de interdisciplinaridade nada mais é do que a 

necessidade do trabalho pedagógico não existe compartilhamento de conhecimentos, 

com a hierarquização de disciplinas e seus conteúdos, sendo isso um fator indispensável 

para a construção da aprendizagem. 

c) Cooperação 

Esta opção não esta correta, pois na relação de cooperação, contrapõem a tendência 

individual e competitiva da sociedade, as atividades coletivas durante o ensino da 

aprendizagem fortalecem a participação ativa, estimula a colaboração e aumenta a 

interação entre os pares. 

d) Autonomia 

Esta opção não esta correta, pois na relação de autonomia, é dada a ênfase a atividade 

que valoriza a atuação do aluno, sempre levando em conta as experiências pessoas de 

cada indivíduo, a capacidade de tomar alguma decisão e os conhecimentos prévios. A 

autonomia é construída com o crescimento do indivíduo bem como da coletividade. 

Sendo assim, o recurso está INDEFERIDO, mantendo-se a alternativa B como correta. 

RECURSO INDEFERIDO 
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VAGA: 28 – Professor de Língua Portuguesa 

Número de Inscrição do Requerente: 755 

Questão nº 01 

O texto é um claro exemplo de uma reportagem sobre alimentação. Prova disso, é o 

suporte no qual foi publicado: Revista SuperInteressante, especializada em reportagens. 

Reportagens, como a própria denominação sugere, reportam. Portanto, a alternativa 

correta é a D: O objetivo PRINCIPAL do texto é reportar resultados de pesquisas sobre 

alimentação e cognição. As demais possibilidades de interpretação tornam-se 

secundárias. São chamados de textos injuntivos aqueles que “orientam” o leitor a algum 

determinado propósito. Como posto, o texto em análise é uma reportagem. Não se trata 

de um texto injuntivo.  

RECURSO INDEFERIDO. 

VAGA: 31 – Professor de Matemática 

Número de Inscrição do Requerente: 988 

Questão nº 01 

O texto é um claro exemplo de uma reportagem sobre alimentação. Prova disso, é o 

suporte no qual foi publicado: Revista SuperInteressante, especializada em reportagens. 

Reportagens, como a própria denominação sugere, reportam. Portanto, a alternativa 

correta é a D: O objetivo PRINCIPAL do texto é reportar resultados de pesquisas sobre 

alimentação e cognição. As demais possibilidades de interpretação tornam-se secundárias. 

São chamados de textos injuntivos aqueles que “orientam” o leitor a algum determinado 

propósito. Como posto, o texto em análise é uma reportagem. Não se trata de um texto 

injuntivo.  

RECURSO INDEFERIDO. 

VAGA: 36 – Pedagogo  

Número de Inscrição do Requerente: 125 

Questão nº 05 

O candidato tem razão em sua argumentação. De fato, “caso a oração subordinada 

(adverbial) esteja posposta à principal, o uso da vírgula é dispensado, ou seja, facultativo”. 

Ocorre, porém, que em: “Depois do desamame, as refeições seguem fazendo a diferença” 
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a oração subordinada posposta é “fazendo a diferença” que em nada se relaciona ao caso 

de vírgula sobre o qual recai a questão.  

RECURSO INDEFERIDO. 

 

VAGA: 40 – Agente Comunitário de Endemias – ACE Centro e Comunidades Rurais 

de Berilo 

Número de Inscrição do Requerente: 368 

Questão nº 16: 

Questionamentos do candidato: 

 

01 – “A questão não especifica se os sintomas são relacionados ao hospedeiro terminal 

(homem) ou em outros reservatórios como suínos, bovinos, equinos, ovinos e cães”. 

02 – “Apesar das opções (A, B ,C e D) da prova, apresentarem sintomas da leptospirose 

em humano, nenhuma atende completamente os principais sintomas da doença”. 

03 – “A inexistência de fontes de estudos  que comprovem que os principais sintomas da 

leptospirose são olhos e pele amarelados, urina escura e dor muscular (resposta do 

gabarito)”. 

 

Resposta: 

01 – Dentre as atribuições do cargo de Agente Comunitário de Endemias não consta a 

obrigação de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde em 

animais, e sim em seres humanos, por isso não cabe a discussão sobre se os sintomas 

são apresentados no hospedeiro terminal (homem) ou em outros reservatórios. No trato 

com animais cabe ao Agente Comunitário de Endemias apenas o recenseamento dos 

mesmos e nada mais. Além disso, somente quem pode examinar animais é o Médico 

Veterinário, profissional esse que não faz parte da Equipe de Saúde da Família. 
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02 – O enunciado da questão solicita aos candidatos apenas os principais sintomas da 

Leptospirose e não todos, organismos diferentes geram respostas diferentes, muito 

raramente uma doença apresentará um rol de sintomas idênticos em todas as pessoas 

acometidas, um exemplo bem atual é o da Covid-19, que se manifesta de maneiras 

diversas, inclusive de forma assintomática, cabendo apenas ao Médico avaliar os 

sintomas e o quadro do paciente para assegurar a presença da enfermidade, isso se 

aplica a todas as doenças. 

03 – Todos os sintomas apresentados na alternativa “D” estão presentes nas referências 

bibliográficas apresentadas no Edital de Abertura do Processo Seletivo e em outros livros 

e apostilas que abrangem o tema proposto, incluindo atualizações (conforme proposto na 

página 23 do documento acima listado). 

RECURSO INDEFERIDO. 

VAGA: 41 – Agente Comunitário de Saúde – ACS  

Número de Inscrição do Requerente: 1047 

Questão nº 06:  

Por uma falha na impressão, questão ANULADA, para as vagas 03, 06, 16, 17, 18, 37, 40, 

41, 42, 43, 44 e 45 

RECURSO DEFERIDO, ANULADA. 

 

VAGA: 42 – Agente Comunitário de Saúde – ACS  

Número de Inscrição do Requerente: 144 

Questão nº 06:  

Por uma falha na impressão, questão ANULADA, para as vagas 03, 06, 16, 17, 18, 37, 40, 

41, 42, 43, 44 e 45 

RECURSO DEFERIDO 
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VAGA: 48 – Auxiliar de Saúde Bucal – PSF Mais Perto de Você (Alto Bravo) 

Número de Inscrição do Requerente: 435 

Questão nº 11:  

Por um equívoco de digitação, retifica-se gabarito para letra D, nas vagas 47, 48 e 49. 

RECURSO DEFERIDO 

VAGA: 49 – Auxiliar de Saúde Bucal – Berilo 

Número de Inscrição dos Requerentes: 184, 311 e 343 

Questão nº 11:  

Por um equívoco de digitação, retifica-se gabarito para letra D, nas vagas 47, 48 e 49. 

RECURSO DEFERIDO 

VAGA: 55 – Médico / Berilo 

Número de Inscrição do Requerente: 273 

Questão nº 11: 

Na Reanimação Cardiopulmonar – RCP, os aspectos principais a serem observados nas 

compressões são: frequência, profundidade, retorno do tórax a cada compressão e 

interrupção mínima. Sobre as compressões torácicas, analise os itens: 

I – Para maximizar a perfusão, recomenda-se que as pausas das compressões torácicas 

sejam minimizadas, a fim de que a Fração de Compressões Torácicas – FCT seja de, 

pelo menos, 50% e, idealmente, de 70%. 

II – Coloque a região hipotenar de uma mão sobre a metade superior do esterno da vítima 

e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a. 

III – Comprima na frequência de 100 compressões/minuto.  
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Está correto o que se afirma em: 

a) I e II, apenas 

b) II e III, apenas 

c) Todos os itens 

d) Nenhum dos itens 

 

Resposta: 

I – INCORRETA, o correto seria: Para maximizar a perfusão, recomenda-se que as 

pausas das compressões torácicas sejam minimizadas, a fim de que a FCT seja de, pelo 

menos, 60% e, idealmente, de 80%. 

II – INCORRETA, o correto seria: Coloque a região hipotenar de uma mão sobre a 

metade inferior do esterno da vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a. 

III – CORRETA, comprima na frequência de 100 a 120 compressões/minuto. Visto que 

apenas o item III apresenta uma afirmação verdadeira, e as alternativas não apresenta 

essa resposta, a questão deve ser anulada. Devendo ser aplicado o previsto no item 9.6 

do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 

RECURSO DEFERIDO, ANULADA. 

 

Belo Horizonte, 01 de Junho de 2021 

IMESO 

https://portal.imeso.com.br/ 


