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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

 

 O MUNICÍPIO DE CALMON faz saber a quem possa interessar o JULGAMENTO DOS 

RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 

01/2021, conforme segue: 

 
Questão nº 1 – Língua Portuguesa – Nível médio/Técnico 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Após análise da questão, verificou-se que as palavras 

pontapé e malmequer, que compõem a alternativa A, são palavras formadas por composição por 

justaposição, ou seja, as palavras juntam-se sem o acréscimo ou a supressão de letras: ponta+pé e 

mal+me+quer. Já as palavras vinagre e aguardente, que compõem a alternativa B, são palavras 

formadas por composição por aglutinação, ou seja, as palavras juntam-se e ocorre a supressão de 

letras: vinagre = vinho + acre e aguardente = água + ardente. Desta maneira, tanto a questão quanto 

suas alternativas não apresentam equívoco. A questão está correta e não será cancelada.  

Referências:  

Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/composicao-por-justaposicao/>. Acesso em: 22 

fev. 2021.  

Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/composicao-por-aglutinacao/>. Acesso em: 22 fev. 

2021. 

 

Questão nº 4 – Língua Portuguesa – Nível Médio/Técnico 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Na questão, solicita-se: “No contexto da sentença “[...] os 

abalos sísmicos ocorrem nas áreas de contato dessas placas” a palavra “sísmicos” é um:” e coloca-se 

como alternativa as classes morfológicas: verbo, substantivo, adjetivo e advérbio. Entende-se, por 

interpretação textual, que o que se cobra na questão se trate da classe morfológica da palavra, 

conforme edital proposto. A palavra “sísmico” trata-se de um adjetivo, conforme VOLP, que pode 

sim estar contido em um pleonasmo, que é uma figura de linguagem, mas, no ato, o que está sendo 

pedido é a classe morfológica da palavra. Há, na questão, alternativa coerente (adjetivo) não há 

nenhum indício de dupla interpretação que possa induzir o candidato ao erro. Assim, a questão está 

correta e não será cancelada.  

Referências:  

Disponível em: <https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario>. Acesso em: 22 

fev. 2021.  

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/sismico/>. Acesso em: 22 fev. 2021. 

Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/s%C3%ADsmico>. Acesso em: 22 fev. 2021. 

 

Questão nº 5 – Língua Portuguesa – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Após analisar a questão, verificou-

se que a alternativa considerada correta: “d) A fonologia aborda assuntos referentes à ortografia” pode 

causar dupla interpretação, pois embora a fonologia não estude ortografia, ela pode abordar assuntos 

que se referem a, como por exemplo, acentuação e tonicidade das sílabas. Como a alternativa pode 

levar à dupla interpretação, considera-se que a questão necessita de cancelamento.   

 

Questão nº 7 – Conhecimentos Gerais – Nível Fundamental 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O fato de haver alternativas da questão presente na próxima 

página do caderno de questões não invalida a questão, é dever do candidato a interpretação e 

localização das questões e suas alternativas no caderno de provas. 
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Questão nº 9 – Conhecimentos Gerais – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Como as alternativas da questão 

estavam fora de ordem (a, c, d, b) os candidatos poderiam ter assinalado alternativa B ou D já que a 

última alternativa era a correta, sendo assim, a banca decide pela anulação da questão. 

 

Questão nº 15 – Odontólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Nenhuma outra alternativa seria cabível nesta questão. E 

quanto às alternativas, a Translucidez se refere à MEDIÇÃO de quantidade de luz, e a Opalescência 

ao EFEITO produzido. 

Fonte: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3423/3/T15675.pdf 

 

Questão nº 16 – Odontólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A letra C está incorreta pois quem determina a 

luminosidade relativa da cor é o BRILHO ou VALOR. Quanto à letra A, TONALIDADE também 

pode ser conhecido como MATIZ e vice-versa. 

Fonte: http://www.spemd.pt/imagens/anexo_287.pdf 

 

Questão nº 17 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Definição pulso apical: é a aferição do pulso apical: 

material necessário: relógio com ponteiro de segundo, estetoscópio, entre outros... 

Execução: posicione o paciente confortavelmente, 

Realize desinfecção das olivas e o diafragma do estetoscópio; 

Coloque o diafragma do estetoscópio no quinto espaço intercostal esquerdo na linha mamilar; 

 Determine a frequência durante um minuto, a fim de reduzir a possibilidade de erro e aprimorar a 

exatidão da mensuração, al;em de verificar o ritmo e amplitude do pulso. 

O candidato confundiu a técnica para aferição de pressão arterial, conforme literatura apresentada 

pela mesma. 

A questão é saber do candidato para aferição de qual pulso se utiliza o estetoscópio. Sendo a resposta 

correta a alternativa. “C” PULSO APICAL. 

 

Questão nº 17 – Motorista e Operador de Máquinas Rodoviárias 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “C”. 

Gabarito publicado incorretamente. O item II encontra-se incorreto. Não é indicado o uso de água 

para apagar incêndios em automóveis, devido aos componentes elétricos e o risco de choque aos 

ocupantes do veículo, logo, a alternativa C encontra-se correta, I, III e IV, devendo-se promover a 

troca no gabarito oficial. 

Fonte: https://www.bombeiros.mg.gov.br/dicas-de-seguranca 

 

Questão nº 18 – Motorista e Operador de Máquinas Rodoviárias 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERNATIVA “A”. 

Gabarito publicado incorretamente. Bancos de couro não são itens de segurança e sim, acessórios, 

diferente das cadeirinhas de transporte, que, assim como os cintos de segurança, garantem a segurança 

do transporte das crianças, logo, correta. Deve-se promover a troca para alternativa A, Bancos de 

couro, como sendo a correta da questão. 

 

Questão nº 20 – Odontólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Sempre que realizada a aferição clinicamente com sonda 

periodontal e obtêm-se o nível de inserção, é levado em conta o ESPAÇO BIOLÓGICO. Não há 
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sentido determinar uma distância mínima para a DISTÂNCIA BIOLÓGICA, por isso todos os autores 

o fazem para o ESPAÇO BIOLÓGICO, assim como o autor citado na elaboração da questão. 

 

 

Calmon, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

HÉLIO MARCELO OLENKA 

Prefeito Municipal 
 


