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JULGAMENTO DE RECURSO  

 

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

Objetiva aplicada nos dias 29 e 30/05/2021 referente ao Processo Seletivo da Prefeitura 

Municipal de Leme do Prado/MG – Edital 001/2021, conforme a seguir: 

 

VAGA: 02 – Assistente Social  

 

Número de Inscrição do requerente: 1832 

 

Questão nº 11: 

 

A questão foi extraída ipsis litteris da PNAS/2004, onde consta: 

A proteção social de Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das 

vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo 

básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. A proteção social de Assistência Social, 

ao ter por direção o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania, tem por 

princípios:  

 a matricialidade sociofamiliar;  

 territorialização;  

 a proteção pró-ativa;  

 integração à seguridade social;  

 integração às políticas sociais e econômicas.  

A proteção social de Assistência Social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e social 

e os direitos de cidadania, tem por garantias:  

 a segurança de acolhida;  

 a segurança social de renda;  

 a segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social;  

 a segurança do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social;  

 a segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 
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Fonte: Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de 

Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social PNAS/ 2004, Norma Operacional 

Básica NOB/SUAS, Brasília, Novembro de 2005, p. 90. 

 

Portanto a alternativa “A” apresenta um princípio e as alternativas “B”, “C” e “D” apresentam 

garantias. 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 

 

Questão nº 12: 

 

As Políticas Sociais brasileiras no período Laissefariano 

Essa fase corresponde aos períodos anteriores a 1930 caracterizados por uma economia agro-

exportadora e pela ausência de planejamento social. Quem geria a provisão social era o 

mercado, a iniciativa privada não mercantil e a polícia, tendo em vista que a questão social era 

concebida como “caso de polícia” e as respostas do Estado limitavam-se a reparações 

emergenciais (PEREIRA, 2006).  

Segundo Behring e Boschetti (2006) até 1887 (dois anos antes da Proclamação da República 

no Brasil) não se registra nenhuma legislação social em nosso país. Foi somente no ano de 

1888 que surgiu a criação de uma Caixa de Socorro para a burocracia pública. Já em 1889, os 

funcionários da Imprensa Nacional e os ferroviários conquistaram o direito a pensão e a 15 dias 

de férias, o que se estendeu aos funcionários do Ministério da Fazenda no ano seguinte. Em 

1891, houve a primeira legislação para a Assistência a Infância no Brasil, regulamentando o 

trabalho Infantil, mas que não era cumprido. E em 1892, os funcionários da Marinha adquiriram 

o direito à pensão.  

Outras medidas sociais dessa fase foram: em 1923 a Criação dos Departamentos Nacionais do 

Trabalho e da Saúde; a criação do Código Sanitário e a implementação da Lei Eloy Chaves. 

(...) 
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Fonte: RIBEIRO, Daniella Borges. Os impactos do Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres nos serviços de Atendimento às Mulheres em situação de Violência do município de 

Serra/ES. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2008, p. 50. 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 

 

VAGA: 04 – Auxiliar Administrativo I 

 

Número de Inscrição do requerente: 1776 

 

Questão nº 10: 

 

Conforme descrito na ultima página do gabarito, a letra W se refere a uma questão anulada. 

 

Recurso INDEFERIDO. 

 

VAGA: 05 – Auxiliar Administrativo II 

 

Número de Inscrição do requerente: 1756 

 

Questão nº 04: 

 

É uma notícia baseada em estudos publicados em periódicos científicos. A estrutura de um 

artigo científico é completamente diferente de uma notícia informando sobre os resultados 

publicados nesses artigos, devendo ter uma apresentação, resumo e abstract, os métodos 

utilizados e seus resultados, etc. 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 
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VAGA: 14 – Instrutor de Violão 

 

Número de Inscrição do requerente: 1912 

 

Questão nº 02: 

 

O candidato poderia solicitar a troca do caderno de prova ao coordenador. 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 

 

Questão nº 14: 

 

Houve equívoco de digitação, questão anulada. 

 

Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

VAGA: 21 - Odontólogo 

 

Número de Inscrição dos requerentes: 1760, 1705, 2015, 1873, 2037 

 

Questão nº 17: 

 

Onde está escrito “B”, leia-se “D”. 

 

Recurso DEFERIDO, retifica-se gabarito para letra D. 

 

Questão nº 18: 

 

Onde está escrito “D”, leia-se “B”. 

 

Recurso DEFERIDO, retifica-se gabarito para letra B. 

 



 

5 
 

 

Questão nº 20: 

 

Sintoma refere-se às manifestações indicadas por determinadas doenças, portanto uma 

manifestação da doença cárie (que é uma infecção dos dentes causada por bactérias) 

pode ser a gengiva inchada e dolorida causando dor e desconforto. 

A questão em análise, solicita que o candidato marque a opção que Não é um dos sintomas de 

cárie dentária, sendo as opções:  

 

a) Gengiva inchada e dolorida 

É considerada um dos sintomas da cárie dentária, disponível em:  

< http://www.hospitaldaface.com.br/principais-sintomas-da-carie/>,  

https://www.sorrisologia.com.br/noticia/gengiva-inchada-pode-ter-mais-de-uma-explicacao-conheca-5-

causas-mais-comuns_a3685/1>,  

<https://blog.odontoclinic.com.br/saude-bucal/7-sintomas-da-carie-que-precisam-de-sua-atencao/>,  

< https://www.tuasaude.com/carie-dentaria/>  

e em diversos sites e apostilas. 

 

b) Manchas marrom ou brancas na superfície do dente 

É considerado um dos sintomas da cárie dentária, disponível em: 

< https://www.tuasaude.com/carie-dentaria/>, 

< https://blog.odontoclinic.com.br/saude-bucal/7-sintomas-da-carie-que-precisam-de-sua-atencao/>, 

< https://www.sorrisologia.com.br/noticia/como-saber-se-estou-com-carie_a8446/1>,  

e em vários outros sites e apostilas 

 

c) Clareamento dos dentes 

O clareamento dos dentes não é um dos sintomas da cárie dentária – sendo assim, esta é a 

opção que o candidato deveria ter marcado.  

http://www.hospitaldaface.com.br/principais-sintomas-da-carie/
https://www.sorrisologia.com.br/noticia/gengiva-inchada-pode-ter-mais-de-uma-explicacao-conheca-5-causas-mais-comuns_a3685/1
https://www.sorrisologia.com.br/noticia/gengiva-inchada-pode-ter-mais-de-uma-explicacao-conheca-5-causas-mais-comuns_a3685/1
https://blog.odontoclinic.com.br/saude-bucal/7-sintomas-da-carie-que-precisam-de-sua-atencao/
https://www.tuasaude.com/carie-dentaria/
https://www.tuasaude.com/carie-dentaria/
https://blog.odontoclinic.com.br/saude-bucal/7-sintomas-da-carie-que-precisam-de-sua-atencao/
https://www.sorrisologia.com.br/noticia/como-saber-se-estou-com-carie_a8446/1
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d) Sensibilidade ao tocar no dente 

É considerado em dos sintomas da cárie dentária, disponível em: < 

https://www.sensodyne.com.br/sensibilidade-nos-dentes/sintomas/sensibilidade-dental.html>,  

< https://www.listerine.com.br/caries-e-dentes-fortes/identifique-logo-as-caries-procure-estes-5-

sinais?utm_source=wun_search_cons_nac_texto_saudebucalcaries&utm_medium=CPC&utm_term=sea

rch&utm_content=saudebucalcaries&utm_campaign=listerine_alwayson&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARI

sALHjIKfgtYl7NWfWZGNsgSUGpADs7YRX9DWQrEm01flZ9QMeS1JXvQYyHB4aAug_EALw_wcB>,  

< https://blog.odontoclinic.com.br/saude-bucal/7-sintomas-da-carie-que-precisam-de-sua-atencao/>, 

< https://www.tuasaude.com/carie-dentaria/>, 

<https://www.sorrisologia.com.br/noticia/como-saber-se-estou-com-carie_a8446/1> 

e em vários outros sites e apostilas 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 

 

 

VAGA: 28 – Orientador Social  

 

Número de Inscrição do requerente: 2056 

 

Questão nº 15: 

 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a 

desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a ocorrência 

de erro de digitação na alternativa “C”. Erro material ensejante de anulação de questões deve 

ser de tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do 

concurso. O erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do 

candidato, não confundindo objetivamente o sentido da pergunta ou sua resposta. 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 

 

 

 

https://www.sensodyne.com.br/sensibilidade-nos-dentes/sintomas/sensibilidade-dental.html
https://www.listerine.com.br/caries-e-dentes-fortes/identifique-logo-as-caries-procure-estes-5-sinais?utm_source=wun_search_cons_nac_texto_saudebucalcaries&utm_medium=CPC&utm_term=search&utm_content=saudebucalcaries&utm_campaign=listerine_alwayson&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKfgtYl7NWfWZGNsgSUGpADs7YRX9DWQrEm01flZ9QMeS1JXvQYyHB4aAug_EALw_wcB
https://www.listerine.com.br/caries-e-dentes-fortes/identifique-logo-as-caries-procure-estes-5-sinais?utm_source=wun_search_cons_nac_texto_saudebucalcaries&utm_medium=CPC&utm_term=search&utm_content=saudebucalcaries&utm_campaign=listerine_alwayson&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKfgtYl7NWfWZGNsgSUGpADs7YRX9DWQrEm01flZ9QMeS1JXvQYyHB4aAug_EALw_wcB
https://www.listerine.com.br/caries-e-dentes-fortes/identifique-logo-as-caries-procure-estes-5-sinais?utm_source=wun_search_cons_nac_texto_saudebucalcaries&utm_medium=CPC&utm_term=search&utm_content=saudebucalcaries&utm_campaign=listerine_alwayson&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKfgtYl7NWfWZGNsgSUGpADs7YRX9DWQrEm01flZ9QMeS1JXvQYyHB4aAug_EALw_wcB
https://www.listerine.com.br/caries-e-dentes-fortes/identifique-logo-as-caries-procure-estes-5-sinais?utm_source=wun_search_cons_nac_texto_saudebucalcaries&utm_medium=CPC&utm_term=search&utm_content=saudebucalcaries&utm_campaign=listerine_alwayson&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKfgtYl7NWfWZGNsgSUGpADs7YRX9DWQrEm01flZ9QMeS1JXvQYyHB4aAug_EALw_wcB
https://blog.odontoclinic.com.br/saude-bucal/7-sintomas-da-carie-que-precisam-de-sua-atencao/
https://www.tuasaude.com/carie-dentaria/
https://www.sorrisologia.com.br/noticia/como-saber-se-estou-com-carie_a8446/1
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Questão nº 18: 

 

A questão foi extraída ipsis litteris da PNAS/2004, onde consta: 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às 

famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não 

foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção 

especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado, tais 

como:  

Serviço de orientação e apoio sociofamiliar. (correta) 

Plantão Social. (não utilizada) 

Abordagem de Rua. (correta) 

Cuidado no Domicílio. (correta) 

Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência. (não 

utilizada) 

 

Medidas socioeducativas em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e 

Liberdade Assistida – LA). (modificada para se tornar resposta da questão) 

Fonte: Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de 

Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social PNAS/ 2004, Norma Operacional 

Básica NOB/SUAS, Brasília, Novembro de 2005, p. 38. 

Em tempo, todas as questões utilizadas neste concurso passaram pelo crivo de um programa 

que detecta plágios, sendo que o fato de a mesma ter sido extraída de um documento oficial 

pode permitir a ocorrência de questões parecidas, porém não reformuladas, como afirmou de 

maneira equivocada o(a) candidato(a). 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 
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VAGA: 31 – Técnico de Bolsa Família  

 

Número de Inscrição do requerente: 1976 

 

Questão nº 18: 

 

Em indicativo de horas, deve-se utilizar a crase. “Cavalo” é um substantivo masculino, em 

hipótese nenhuma deve-se utilizar a crase diante de substantivos masculinos. 

 

Recurso INDEFERIDO, fica mantida a questão e a resposta publicada no Gabarito Preliminar. 

 

Belo Horizonte, 10/06/2021 


