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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU-MG 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 07/2022 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 

PORTUGUÊS

Todas as Funções  
 
Questão 02 
 
Houve falha na elaboração da questão – não há resposta correta. 
 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 04 
 
Na alternativa E temos: 
 
“O aluno chegou atrasado à escola”, onde “O aluno” é sujeito simples; “chegou” é verbo de ação 
 
+ “atrasado”, que é predicativo do sujeito. O predicado apresenta a estrutura sujeito + verbo de 
ação + predicativo do sujeito, estrutura esta característica do predicado verbo-nominal. 
 
Recurso indeferido. 
 

Questão 05 
 
Para a elaboração das questões deste Concurso, temos como referência a Gramática Normativa, 
obra que elenca as regras de uso da língua portuguesa de acordo com a norma-padrão. 
 
Nas gramáticas de Terra (1991, p. 65) e Souza e Campedelli (2004, p. 113) “omelete” é palavra 
feminina. 
 
Referências: 
 
SOUZA, J.B.; CAMPEDELLI, S.Y. Minigramática. São Paulo: Saraiva, 2004. TERRA, E. Curso 
prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1991. 
 
Recurso indeferido. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua: Carlos Trecenti, nº 340 – Sala 01 – Vila Santa Cecília – CEP 18683-214 Lençóis Paulista – SP 

Fone/Fax: (14) 3264-1113 
E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br 

 

MATEMÁTICA

Todas as Funções  
 
Questão 09 
 
O candidato afirma que a questão possui duas alternativas iguais. Mas, apesar de as alternativas 
B e C representarem o mesmo número. Uma alternativa está escrita em número decimal e outra 
em porcentagem. A alternativa correta não consta em nenhuma dessas alternativas. Usando a 
fórmula J = Cit, temos 235,28=2768.i.17, i=235,28/47056 = 0,005. Alternativa correta: letra A. 
 

Questão 10 
 

A resposta é √57/√19= √(57/19) = √3. A resposta não consta no gabarito. Anular questão. (Houve 
um erro de digitação, a questão deveria ser 57/√19 e, assim, teria como resposta a letra B). 
 
Recurso deferido, a questão será anulada. 

 

ESPECÍFICAS

Cirurgião Dentista de ESF 

Questão 11 
 
O enunciado da questão se refere ao contrato organizativo da ação pública. As alternativas foram 
descritas na íntegra como consta no Decreto. A alternativa incorreta, que não está relacionada ao 
tema proposto é a letra D. A referente grafia não invalida a questão. 
 
Recurso indeferido. 
 

Questão 14 
 
A questão pede exceto, a alternativa “E” não condiz com o previsto em Lei. 
 
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; e não anual como 
descrito na alternativa. 
 
Recurso indeferido. 
 

Questão 16 
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As alternativas não apresentam o tratamento adequado considerando as literaturas recentes. 
 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 17 
 
O conteúdo da questão não consta no edital. 
 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 19 
 
O cisto de erupção é uma lesão cística extra – óssea, que se desenvolve no rebordo alveolar. 
Clinicamente, aparece com uma aparência azulada e translúcida. Esse quadro ocorre devido a 
uma hemorragia interior ao folículo de um dente em erupção, cuja coroa dentária não consegue 
romper a mucosa gengival. Esse quadro traduz um processo inflamatório e promove um aumento 
de volume, provocado pelo exsudato inflamatório. Esse cisto pode ser sintomático, causando 
desconforto ao paciente. Em alguns casos onde esse cisto está impedindo a função de sucção ou 
de mastigação deve ser utilizada a terapêutica cirúrgica. 
 
Referência: Odontopediatria na primeira infância – Maria Salete Nahás – p. 516. 
 
Recurso indeferido. 
 

Questão 20 
 
Houve falha na elaboração da questão. 
 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Enfermeiro de ESF 

Questão 11 
 
O enunciado da questão se refere ao contrato organizativo da ação pública. As alternativas foram 
descritas na íntegra como consta no Decreto. A alternativa incorreta, que não está relacionada ao 
tema proposto é a letra D. A referente grafia não invalida a questão. 
 
Recurso indeferido.

Questão 19 
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A alternativa correta é a letra “B”. 
 

- Existe mudança no pH gástrico de uma criança de modo que pode haver alteração na 
biodisponibilidade dos medicamentos. Ou seja, o pH não é igual ao do adulto. Alternativa 
incorreta e não está de acordo com o exposto na prova. 
 
- No estômago é ácido e lá ocorre principalmente a digestão de proteínas. No intestino é neutro 
e lá não ocorre nenhum tipo de digestão enzimática. 
 
- O esvaziamento gástrico lento pode aumentar a absorção dos fármacos que se utilizam de 
mecanismos saturantes, isto é, há um prolongamento do tempo de contato do princípio ativo com 
a superfície de absorção, (Welling, 1984; Gai, 1992), facilitando- a difusão através da membrana 
celular. 
 
IV. A plenitude gástrica torna a absorção irregular. Muitas drogas não são absorvidas 
adequadamente na presença de alimentos, enquanto outras devem ser administradas com o 
estômago cheio para diminuir os danos causados à mucosa gástrica. 'Gastrointestinal ou 
gastrintestinal?' 
 
'Existem ambas as formas, conforme atesta, por exemplo, o Dicionário Houaiss.' 
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/gastrointestinal-ou- gastrintestinal/13413 
 
Recurso indeferido. 
 

Lençóis Paulista, 23 de agosto de 2.022  
Banca Examinadora do Processo Seletivo nº 07/2022 de Itanhandu-MG 


