PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
JULGAMENTO DOS RECURSOS
Português
Todos os cargos
- Questão 07
Dos verbos elencados nas alternativas da questão 07, apenas o verbo lembrar-se, que é
pronominal – o pronome oblíquo pertence a ele, é parte do vocábulo – determina mesóclise do
pronome, uma vez que os demais verbos só o farão se usados com esses pronomes, o que é
opcional. O verbo lembrar-se não dá essa opção: ele sempre será acompanhado pelo pronome
da pessoa do discurso a que se refere (me, te, se, nos), portanto, sempre, em quaisquer
enunciados, determinará a mesóclise (como também a próclise, em outros contextos).
Outros verbos semelhantes são sentar-se, queixar-se, entre outros.
Recurso indeferido.
- Questão 09
Expomos aqui, a título de esclarecimento, uma possibilidade de interpretação do poema
“Ladainha”. Atentemos para a palavra “possibilidade”, considerando que a interpretação de um
poema é de caráter exclusivamente subjetivo - a que fazemos aqui é, porém, coerente, visto
que apresenta uma lógica sustentada pelos significados – também possíveis – de seus versos.
Cassiano Ricardo (1894-1974), poeta modernista à frente de seu tempo, já previa em
“Ladainha” os impactos da tecnologia em nossas vidas, fazendo uma profunda reflexão a
respeito da invasão da “máquina” no cotidiano das pessoas.
O poeta anuncia, já na primeira estrofe, o “ócio dourado” (um “desejado repouso”, talvez), no
qual a automação transformará a vida humana, “automação” esta representada pelo “cérebro
eletrônico” e pelo “músculo mecânico”, que, por sua vez, também representam,
respectivamente, a mente e o corpo humanos.
A questão 09 solicita que o/a candidato/a aponte, entre as alternativas, o(s) verso(s) que
reflete(m) essa ociosidade ao longo do poema (nas estrofes seguintes à primeira), no sentido
mesmo da palavra “ócio” – a inatividade, a cessação do trabalho, o descanso.
Descarta-se, assim, a letra D, pois, como já mencionado anteriormente, o “músculo mecânico”
e o “cérebro eletrônico” são a própria automação, e trata-se de um verso que está na primeira
estrofe (reiteramos que o enunciado da questão pede que sejam analisadas as estrofes
subsequentes).
Analisemos, então, os versos das demais alternativas e seus possíveis significados:
A. “Ó máquina, orai por nós!” – Nesse verso, o poeta sugere que a máquina terá, ao substituir o
homem, até mesmo uma certa “espiritualidade”, associando-a à ação de orar/rezar, atividade
que é restrita ao ser humano.
B. “Para que levantar o braço/Para colher o fruto?” – O poeta sugere que o homem não
necessitará fazer quaisquer esforços físicos quando a máquina o substituir – traduzidos na
expressão “levantar o braço” -, o que o deixará em completa estagnação, sem atividade
alguma, ou seja, num estado de ociosidade.
C. “Por que o coração?/O de metal não tornará o homem mais cordial,/Dando-lhe um ritmo
extra-corporal?” – Aqui, “coração” está em sentido conotativo, representando os sentimentos
humanos, ou seja, o poeta questiona se a máquina, uma vez que irá nos substituir, conseguirá
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ser mais cordial que o próprio homem; ao mesmo tempo, o poeta faz uma crítica contundente
ao (cada vez maior) distanciamento e à falta de afeto e de emoções do homem moderno em
relação a outro.
Diante do exposto, a única alternativa que responde adequadamente ao que solicita o
enunciado da questão é a letra B, constante no gabarito.
Recurso indeferido.
Matemática
Todos os cargos
- Questão 11
Os recursos referentes à questão alegam que a resposta correta não se encontra entre as
alternativas presentes. Em análise a questão, constatou-se que por um erro de digitação, a
resposta correta não aparece realmente entre as alternativas fornecidas.
Recurso deferido, a questão será anulada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Fisioterapeuta
- Questão 17
De acordo com a Lei 8.080/90, a forma descrita está correta.
Segue lei.

Recurso indeferido.
Nutricionista
- Questão 24
Alternativa A e C: FALSAS. A circunferência do braço é um dos recursos utilizados para
estimar a gordura corporal, tanto na obesidade, quanto na desnutrição.
Alternativa B: FALSA. Geralmente as gestantes apresentam edema apenas nos membros
inferiores, o que possibilita o uso da medida da circunferência do braço com diagnóstico do
estado nutricional.
Alternativa D: VERDADEIRA. Não somente a circunferência do braço, mas também a soma
das pregas cutâneas não deve ser utilizado para avaliar o estado nutricional em condição de
edema generalizado, uma vez que o edema consistr em um acúmulo de líquido no espaço
extravascular, mascarando o peso das medidas corporais.
Alternativa E: FALSA. A presença de tumor abdominal não influencia na utilização da
circunferência do braço como instrumento de triagem.
Recurso indeferido.

Lençóis Paulista, 09 de abril de 2.019
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