Belo Horizonte, 09 de Maio de 2022.

À
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito
Provisório. Processo Seletivo – Edital 03/2022
Prezados Senhores.
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à
divulgação do Gabarito Provisório das Provas Objetivas de múltipla escolha, Processo Seletivo desta
Prefeitura, Edital 03/2022.

PROVA DE NOÇÕES DE TRÂNSITO Nº 03, QUESTÃO Nº 16. RECURSO DEFERIDO.A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Não existe nas opções resposta correta.

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04. QUESTÃO Nº 07 E PROVA DE PORTUGUÊS Nº 07. QUESTÃO Nº 07.
RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos:
Maçã do rosto - metonímia.
Meu coração se alegra - metonímia
Leio Machado de Assis - Metonímia
Vejo um calor dos olhos - Sinestesia
Desse modo a alternativa correta para a questão é a letra “D”.

PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 09, QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a
questão, sabemos que ela foi inspirada na PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, Política
Nacional de Atenção Básica:
ANEXO I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes
econdicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e
gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas

Página 1 de 2

que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior freqüência e relevância em
seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda
demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.
É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve
ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de
Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade
e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sóciocultural, buscando produzir a atenção integral. (Grifo nosso).
A Atenção Básica à Saúde:
I.
II.

Considera o indivíduo em sua inserção sócio-cultural. (VERDADEIRA)
Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde realizadas exclusivamente em âmbito coletivo, relacionadas
à promoção e proteção da saúde. (FALSO)
III. Utiliza tecnologias de alta complexidade e baixa densidade. (FALSO)
Assinale a alternativa VERDADEIRA:
[A]
[B]
[C]
[D]

Somente a afirmativa I está correta.
As afirmativas I e II estão correras.
As afirmativas II e III estão correras.
Todas as afirmativas estão correras.

Desse modo a alternativa correta para a questão é a letra “A”.

PROVA DE NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA Nº 09, QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. A questão pede
para indicar a doença que NÂO é notificação compulsória, sabemos que a questão foi inspirada na
PORTARIA Nº 264, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. (Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação nº
4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017).
A opção “[C] Paracoccidioidomicose” não se enquadra na Lista Nacional de Notificação Compulsória de
doenças, agravos e eventos de saúde pública.

É nosso parecer, S.M.J.

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda
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