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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
PORTUGUÊS 
Questão 03 
Segundo Faraco e Moura (1997, p. 437), a comparação ou símile é uma figura de linguagem que  
“consiste em tornar equivalentes coisas diferentes, para realçar uma possível semelhança entre 
elas. Na construção dessa figura, pode-se usar elementos de ligação entre só termos 
comparados: assim como, tão… quanto, como, tal qual, que nem, feito, etc.”.   
Referência: 
FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. São Paulo: Ática, 1997. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 08 
Analisemos as frases das alternativas de “A” a “E” da questão 08, classificando as figuras de 
linguagem predominantes em cada uma: 
a) Lauro é alto feito um poste. – comparação: dois elementos colocados em uma relação de 
semelhança ligados por “feito” (sinônimo de “como”). 
b) Chorou rios de lágrimas. – hipérbole: é impossível “chorar um rio”. Trata-se de um recurso (o 
exagero) usado para intensificar o efeito da ação. 
c) Eu visitei a capital da República. – perífrase: substitui-se “Brasília” por “Capital da República”, 
que é sua principal característica. 
d) Minha tia deixou o mundo dos vivos. – eufemismo: a expressão substitui o verbo “morrer”, que 
teria um impacto maior no ouvinte/leitor. Trata-se de um recurso para “amenizar” o que se 
comunica. 
e) Chutei o pé da mesa. – catacrese: a palavra “pé” é “emprestada” para nomear a peça que 
sustenta a mesa (pela inexistência de uma palavra específica), em comparação com a parte que 
sustenta um corpo. 
Recurso indeferido. 
 
MATEMÁTICA 
Questão 13 
A questão 13 não precisa de “desenho”, como questionado pela candidata em recurso. Bastava 
fazer o máximo divisor comum entre 384 e 320. Alternativa correta letra “E”. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 14 
A questão 14 não precisa de “imagem”, como questionado pela candidata em recurso. Bastava 
entender os conceitos de simetria e plano cartesiano. Alternativa correta letra A. 
Recurso indeferido. 
 
ESPECÍFICAS 
Agente Comunitário de Saúde 
Questão 22 
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Como é demonstrado no quadro abaixo, o cadastramento das famílias é uma atribuição do ACS, 
porém não é específica. 

 
Recurso indeferido. 
 
Questão 23 
A questão apresenta grafia errada o que impossibilita assinalar a opção correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 24 
É uma ação realizada com a equipe o resultado de uma ação realizada com a população. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 25 
A resposta correta é a alternativa “A e não a “D” conforme consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “A”. 
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