MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2010
Edital n.º 03 - SANTA MARIA DA BOA VISTA(PE), de 25 de outubro de 2010.
JUSTIFICATIVA DE INDEFERIMENTO DOS RECURSOS
(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV,
devendo o candidato fazer a correspondência com seu caderno)
PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÃO N.º 03 (comum a todos os cargos de nível superior)
Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado
com base na mesma regra da palavra entre aspas:
a) "Gávea" - anunciá-lo / paletós;
b) "Parabéns" - açúcar / armazéns;
c) "público" - súbito / álcool
d) "sôfregas" - glória / almôndegas;
e) "Ninguém" - alguém / você.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
Palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. As demais palavras são
acentuadas por serem oxítonas terminadas em “a” e em “o”, portanto não
correspondem a regra da palavra em destaque.
Analisando as alternativas sugeridas pelos candidatos:
Na a alternativa b) "Parabéns" - açúcar / armazéns – O vocábulo armazéns é
acentuado pela mesma regra da palavra “parabéns”, portanto não pode ser a
alternativa correta, pois tem uma palavra com a mesma regra.
Na alternativa e) "Ninguém" - alguém / você – o vocábulo alguém é acentuado pela
mesma regra da palavra Ninguém", ”, portanto não pode ser a alternativa correta, pois
tem uma palavra com a mesma regra.
QUESTÃO N.º 09 (comum a todos os cargos de nível superior)
“Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o
verso do poeta se repete na lembrança”:
Considerando o trecho acima, as orações em destaque são respectivamente:
a) Oração subordinada adverbial temporal; oração coordenada aditiva
sindética;
b) Oração coordenada assindética; oração subordinada adverbial temporal;
c) Oração coordenada conclusiva; oração coordenada adversativa;
d) Oração subordinada conclusiva; oração adjetiva restritiva;
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e) Oração coordenada aditiva sindética; oração subordinada adverbial
temporal.
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - C
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
O candidato solicita a anulação da questão, alegando a inexistência de orações em
destaque, o que é improcedente, posto que o destaque se deu através da utilização de
aspas.
QUESTÃO N.º 10 (comum a todos os cargos de nível superior)
“O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no
pratinho - um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia
triangular.”
Considerando o trecho acima, podemos afirmar acerca das expressões em
destaque:
a) A palavra homem é núcleo do sujeito; a porção do bolo é objeto indireto;
b) O “o” é um elemento de coesão que retoma o vocábulo bolo; o o é um
objeto direto;
c) No pratinho é uma expressão explicativa;
d) Pequena é um adjunto adverbial de intensidade;
e) O “o” é uma pronome indefinido; no pratinho é um adjunto adverbial de
lugar.
GABARITO - ANULADA
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - ANULADA
O candidato solicita a reconsideração da anulação da questão, o que se mostra
inviável, tendo em vista que a inexistência de destaque nas expressões comprometeu a
análise dos candidatos, quando da realização das provas.
QUESTÃO N.º 02 (comum a todos os cargos de nível fundamental)
Em: é um luxo imperial.
A expressão em destaque refere-se a:
a) pena de um pavão;
b) esplendor;
c) glória de um pavão
d) suas cores;
e) o pavão ostentando
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - D
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
... a glória de um pavão é um luxo imperial. O sintagma: é um luxo imperial retoma a glória de um pavão, estabelecendo a coesão do texto. Ostentando o
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esplendor de suas cores – é uma oração adverbial reduzida de gerúndio com valor
de tempo.
Assim: a glória de um pavão é um luxo imperial (quando) ostenta(ndo) o esplendor de
suas cores.
PROVA DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO N.º 13 (comum a todos os cargos da área educacional)
A Educação para a cidadania requer que questões sociais sejam
apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos, buscando um
tratamento didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica,
dando-lhes a mesma importância das áreas convencionais. Com isso os
currículos escolares ganharam os temas transversais que compõem os
Parâmetros Curriculares Nacionais. Considere as proposições abaixo para a
alternativa que expressa reflexão sobre tema transversal e marque “V” para
verdadeira e “F” para Falsa.
I. A ética é a reflexão crítica da realidade. Ela não tem caráter normativo,
pois ao fazer uma reflexão ética, pergunta-se sobre a consistência e a
coerência dos valores que norteiam as ações.
II. Entende-se a escola como uma organização que trabalha – que trabalha
com uma tarefa específica e que, com o seu trabalho, prepara futuros
trabalhadores.
III. A Educação para a saúde pode cumprir papel destacado: favorece o
processo de conscientização quanto ao direito à saúde e instrumentaliza
para a intervenção individual e coletiva sobre os condicionantes dói
processo saúde/doença.
A sequência das alternativas é:
a) V – V – V
b) V – F – F
c) V – V – F
d) F – V – V
e) F – F – F
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
O candidato alega que a falha de digitação no item III, constando dói, quando deveria
constar do, induziria o candidato ao erro, com o que não concordamos em virtude do
contexto da afirmativa constar de forma tão evidente, inexistindo possibilidade de
interpretação equivocada.
PROVA DE ATUALIDADES
QUESTÃO N.º 07 (comum a todos os cargos de nível fundamental)
Leia a tirinha de Charlie Brown para responder as questões 7 e 8:
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No terceiro quadrinho em: “Tudo porque tem que levá-la”. A palavra “la”
retoma o seguinte termo citado anteriormente:
a) O último e crucial jogo;
b) Meu primeiro ano;
c) O carrinho;
d) O técnico;
e) Ela (a garotinha).
GABARITO - LETRA E
RESPOSTA DO CANDIDATO - Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra E
O candidato alega que a tirinha aparecia ilegível em sua prova, impedindo formulação
de resposta à questão. Considerando que o referido foi o único a sinalizar quanto a tal
dificuldade, poderia ser considerada a existência de caso isolado, bem como que não
se faz necessário a leitura integral da tirinha para responder a questão.
QUESTÃO N.º 09 (comum a todos os cargos de nível fundamental)

O uso da expressão “obrigada” justifica-se por:
a) concordar apenas em gênero com o substantivo;
b) concordar em gênero e número com o substantivo;
c) concordar apenas em número com o substantivo;
d) concordar em gênero com o adjetivo;
e) concordar em gênero e número com o verbo.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - Não tem resposta
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
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Confirmação do gabarito - letra B
O candidato alega que a tirinha aparecia ilegível em sua prova, impedindo formulação
de resposta à questão. Considerando que o referido foi o único a sinalizar quanto a tal
dificuldade, poderia ser considerada a existência de caso isolado, bem como que não
se faz necessário a leitura integral da tirinha para responder a questão.
CONTEÚDO ESPECÍFICO - MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF
QUESTÃO N.º 34

Dentre os anti-hipertensivos abaixo, qual possui efeito urisocúrico?
a) Losartan;
b) Propanolol;
c) Captopril;
d) Nifedipina;
e) Hidroclorotiazida.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
O candidato afirma que não há fonte que indique a perda de ácido úrico na urina
(efeito uricosúrico), o que é incorreto, pois consta no livro de Farmacologia, Penildon,
8ª edição, pág. 701, editora Gauanabara Koogan o seguinte relato sobre o losartan:
estudos recentes têm mostrado eliminação aumentada de ácido úrico em pacientes em
uso de losartan, o que seria útil nos pacientes de ácido úrico aumentado. Consta no
dicionário médico MEDSI, 9ª edição, 2003, editora Gaunabara Koogan, Pág. 355:
Uricosúrico = diz-se do medicamento que favorece a eliminação urinária do ácido
úrico. A hidroclorotiazida é um diurético do grupo dos tiazídicos, conforme páginas 720
e 723 do livro de farmacologia supracitado, e como consta na pág. 726 do referido
livro de farmacologia: "a Hiperuricemia é frequentemente observada em pacientes em
uso de diuréticos, sobretudo do grupo dos tiazídicos. Consta no livro dicionário médico
Medsi pág. 171 (supracitado): hiperuricemia = aumento da taxa de ácido úrico do
sangue. Portanto, a questão sobre o losartan e seu efeito uricosúrico está comprovada,
seguindo inalterada.
CONTEÚDO ESPECÍFICO - TERAPEUTA OCUPACIONAL
QUESTÃO N.º 24
É função do Terapeuta Ocupacional na sua atuação em UTI os pontos hora
citados, EXCETO:
a) Uma atuação global, profilática de humanização voltada à prevenção,
diagnóstico e tratamento precoce;
b) Contribui na dinâmica da UTI neonatal no processo de humanização
interagindo na organização global desses bebês prevenindo os desvios do
desenvolvimento através de adequações de posturas na incubadora, da
estimulação sensorial, motora e cognitiva adequada e orientando os pais
quanto as atividades da vida diária do bebê, amamentação, uso de
medicação e importância do vínculo e contato físico;
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c) As ações profiláticas de humanização voltadas à prevenção, diagnóstico e
tratamento precoce;
d) Determinar estratégias de intervenção apropriadas para propiciar uma
melhor qualidade de vida dos RN pré-termo;
e) Redefinir o tempo de internamento para um período de menor dano
psicosensoriomotor.
GABARITO - LETRA B
RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra B
A letra “e” constitui uma resposta correta (não entrando, neste caso como exceção),
uma vez que a atuação do Terapeuta Ocupacional irá fazer com que o tempo de
internamento hospitalar do paciente seja menor, dessa forma, ele estará redefinindo
este tempo, oferecendo menor trauma e menor ação neuropsicomotora do tempo de
internamento sobre o paciente. A resposta oferecida pela candidata constitui uma
resposta errada, ou seja, a exceção à questão, uma vez que não é função do
Terapeuta Ocupacional orientar quanto ao uso de medicação, sabendo que este
profissional não pode interferir no processo medicamentoso do paciente, ficando o
médico responsável por tal fator, ou seja, prescrição ou modificação do tratamento
medicamentoso, repassando aos pais e cuidadores.
QUESTÃO N.º 33
Todas são funções diretas do Terapeuta Ocupacional na sua atuação
geriátrica e gerontológica, EXCETO:
a) Avaliar o impacto do envelhecimento.
b) Promover a auto suficiência do idoso.
c) Planejar arquitetonicamente o ambiente para o idoso.
d) Independência nas AVD´s (atividades da vida diária).
e) Promover a ambientalização de idosos ao seu meio de convivência.
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra C
A questão salienta que “devem ser função direta” do Terapeuta Ocupacional na
atuação geriátrica, ou seja, mesmo que o Terapeuta Ocupacional tivesse condições de
desenvolver um projeto arquitetônico (que consiste em outro erro da questão, uma vez
que essa função não cabe ao mesmo e sim a um arquiteto, sendo de sua alçada
desenvolver o ambiente por espaço e distribuição de materiais ou ser consultado para
adequá-lo para uma melhor resposta terapêutica), essa não é uma função direta do
tratamento, fazendo parte de um contexto de ações desenvolvidas para a progressão
do trabalho, podendo ser vistas como ações diretas as demais alternativas.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROFESSOR DE ALFABETIZAÇÃO E 1ª A 4ª SÉRIE
QUESTÃO N.º 33
Marque a alternativa CORRETA que apresenta os critérios mínimos para a
verificação do rendimento escolar, segundo o art. 24, inciso V da LDB.
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b) Avaliação final para verificação desempenho do aluno;
c) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência ao final do
ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados
pelas instituições de ensino em seus regimentos;
d) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
e) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência no decorrer
do ano letivo, para os casos de bom rendimento escolar.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO - A
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D
A alegação do candidato quanto às alternativas A e D serem idênticas não condiz com
a realidade, tendo em vista que a alternativa A indica a prevalência dos aspectos
quantitativos sobre os qualitativos e a alternativa D, a prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos.
CONTEÚDO ESPECÍFICO - MONITOR DO PETI
QUESTÃO N.º 30
Em relação ao “público-alvo” marque apenas a afirmativa CORRETA.
De acordo com a Portaria nº 458, de 4 de outubro de 2001 que revoga a
Portaria nº 2.917, de 12 de setembro de 2000, o Programa PETI é destinado:
a) Prioritariamente, às famílias com renda per capita de até ½ salário
mínimo, com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos trabalhando em
atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes;
b) Prioritariamente, às famílias com renda per capita de até ⅓ salário
mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em
atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes;
c) A atender os casos de adolescentes de 18 anos de idade vítimas de
exploração de sua mão de obra, em situação de extremo risco.
d) Prioritariamente, às famílias com renda per capita de até ½ salário
mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em
atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes.
e) A atender os casos de crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, oriundos de
famílias com renda per capita de até 1 salário mínimo, vitimados pela
exploração sexual comercial.
GABARITO - LETRA D
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RESPOSTA DO CANDIDATO - E
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra D
A PORTARIA N.º 458, DE 4 DE OUTUBRO DE 2001 que Estabelece Diretrizes e
Normas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, no item 3, que trata
do público-alvo, expõe o seguinte:
O Programa é destinado, prioritariamente, às famílias com renda per capita de até ½
salário mínimo, com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em
atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes.
O Programa poderá ainda atender os casos de adolescentes de 15 anos de idade
vítimas de exploração de sua mão de obra, em situação de extremo risco. Este
atendimento dar-se-á através das estratégias operadas pelos Programas Agente
Jovem de Desenvolvimento Social e Humano e Sentinela.
O Programa poderá também atender os casos de crianças e adolescentes de 7 a 15
anos, oriundos de famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo, vitimados
pela exploração sexual comercial, decorrentes de encaminhamento do Programa
Sentinela, com anuência expressa dos Conselhos Tutelares.
Assim, conclui-se que a resposta do gabarito está correta, conforme a proposição da
diretriz supracitada, pois aponta que o programa é destinado a atender
prioritariamente às famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo, com
crianças e adolescentes de 7 a 14 anos trabalhando em atividades consideradas
perigosas, insalubres, penosas ou degradantes. Ao afirmar que podem atender ainda
ou também atender outros públicos, não significa que a alternativa D esteja errada.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO N.º 22
Dona Joana está morando em Santa Maria da Boa Vista há 01 (uma)
semana, e o ACS João, durante a visita constatou que o filho, de 40
(quarenta) dias de vida, não tinha cartão de vacinação. Logo, Dona Joana
queria saber quais vacinas o seu filho já deveria ter tomado. Marque a
alternativa VERDADEIRA:
a) BCG 1 dose, Hepatite B 2 doses;
b) BCG 1 dose, Hepatite B 2 doses e Pólio 1 dose;
c) BCG 1 dose, Hepatite B 1 dose;
d) BCG 1 dose, Hepatite B 2 doses e Pólio 1 dose;
e) BCG 1 dose, Hepatite B 2 doses e Pólio 2 doses.
GABARITO - LETRA A
RESPOSTA DO CANDIDATO - B
ARGUMENTO: indeferimento do recurso.
Confirmação do gabarito - letra A
Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, a duplicidade de respostas,
não interfere na alternativa de resposta correta, e ainda, só caberia anulação nesse
caso, se uma das respostas que estão duplicadas na prova fosse a alternativa de
resposta correta. Reafirmamos, portanto como correta, a alternativa A, conforme
assinala o gabarito oficial.
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