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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Jequitibá/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos 
referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 21/03/2016, conforme a 

seguir: 

 
QUESTÃO 01 

INDEFERIDO (Pede alteração para “D”) 
MAS ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA “C”. 
Em “MAS NÃO CONSEGUI”, há presença de cinco vogais (na ordem da frase: “a”, “ã”, “o” de 
“consegui”, “e” e “i”) e de uma semivogal (“o” de “não”). A letra “u” de “consegui” não 
corresponde a nenhum fonema, não representando vogal nem semivogal. Portanto, alternativa 
correta letra “C”. 

 
QUESTÃO 15 

INDEFERIDO 
De acordo com o Dicionário Michaelis: “Verão, sm (pl verões)”, assim como de acordo com a 
formação do plural dos substantivos segundo a Gramática em Texto, de Leila Sarmento. 
Portanto, gabarito mantido. 

 

QUESTÃO 18 
RECURSO INDEFERIDO 
RESPOSTA: A palavra “Núpcias” é uma palavra dissílaba. Ainda, possui acento devido á 
seguinte regra gramatical: Acentuam-se as palavra paroxítonas terminadas em ditongo, seguido 
ou não de “s”. Portanto, o encontro vocálico em “Núpcias” é um ditongo e não um hiato. Assim, a 
separação correta de Núpcias segue: Núp-cias. Gabarito mantido. 

 
QUESTÃO 20 

RECURSO INDEFERIDO 
RESPOSTA: Alguns substantivos possuem gênero vacilante. Os substantivos “aneurisma”, 
“champanhe” e “ganhará” são substantivos masculinos em sua essência. Assim, a única 
alternativa que apresenta um substantivo feminino é a letra “C”: a alface. Portanto, gabarito 
mantido. 

 

 
QUESTÃO 18 

INDEFERIDO - O salário inicial era x. Então entendemos que: X + 8%X = 1458,00 

𝑋 + 
8𝑋

100
 = 1458     

100𝑋+8𝑋

100
= 1458        

108𝑋

100
= 1458        𝑋 =  

1458

1,08 
         𝑋 = 1350 

ALTERNATIVA C 

 

Nome Inscrição Cargo 
 

EDSON MAGALHAES PEREIRA 
FABIANO ROBERTO DA SILVA 

1187 
708 

09 - VIGIA 

PALOMA APARECIDA A. PINHEIRO 1640 
10 – AUX. 

ADMINISTRATIVO 
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QUESTÃO 01 
DEFERIDO - Como defendido no recurso, o gabarito correto da questão é alternativa “C”. 

QUESTÃO 04 
DEFERIDO - Como defendido no recurso, o gabarito correto da questão é alternativa “C”. 

QUESTÃO 08  
DEFERIDO-  Como defendido no recurso, o gabarito correto da questão é alternativa “A”. 

QUESTÃO 23 
 Deferido – Retifica-se a resposta para a alternativa C. 
QUESTÃO 24  
Indeferido – Retifica-se a resposta para a alternativa D.  
QUESTÃO 29 
Deferido – Retifica-se a resposta para a alternativa C. 

QUESTÃO 13 
INDEFERIDO - Resolução: a média ponderada é calculada da seguinte forma: 

𝑀𝑃 =  
8𝑥3 + 7𝑥2 + 3𝑥1 + 5𝑥1 + 2𝑥1

3 + 2 + 1 + 1 + 1
=  

24 + 14 + 3 + 5 + 2

8
=  

48

8
= 6 

QUESTÃO 16 
DEFERIDO -  A questão deve ser anulada, pois mesmo com arredondamento o valor fica 

distante, levando ao erro na resolução. 

Abaixo resolução. 
(senx)² + (cosx)² = 1² 

(sen15)² + (cos15)² = 1² 

(0,26)² + (cosx)² = 1 

0,0676 + (cosx)² = 1 

(cosx)² = 1- 0,0676 

cos15° = √0,9324    

Por tentativas: 

0,96x0,96 = 0,9216 Alternativa correta por aproximação 

0,46x0,46 = 0,2116 

0,58x0,58 = 0,3364 

0,98x0,98 = 0,9604 

 
QUESTÃO 18 

INDEFERIDO 

𝑋 + 
8𝑋

100
 = 1458     

100𝑋+8𝑋

100
= 1458        

108𝑋

100
= 1458        𝑋 =  

1458

1,08 
         𝑋 = 1350 

ALTERNATIVA C 

 

CLAUDIA APARECIDA ROCHA DE 
PAULA 

1808 
12 – AUX. DE 

ENFERMAGEM 

ALEXANDRE SILVA CARVALHO 494 
17 – MONITOR DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ADRIANA ALVES SATURNINO 
ALCIONE SIMONE SILVA 

DANIELA LUIZ DOS SANTOS SILVA 
HÉLIA MARIA GIRUNDI 

MARIA CONSUELITA MARTINS 

MARIA MARCIENE M. M. SOARES 

 

862 
2095 
599 

2310 
321 
672 

20 E 21  – PROFESSOR 

EDUCAÇÃO BASICA I E 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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QUESTÃO 22 
DEFERIDO - A ordem correta dos fatos é III, I e II, como não existe essa opção no rol de 

respostas, a questão deve ser cancelada. 

CÁTIA SOARES FONSECA 1123 31 - TELEFONISTA 
QUESTÃO 03 
INDEFERIDO - De acordo com o posicionamento da banca, a palavra “sanguinário” possui 
quatro sílabas. A pronúncia da palavra não altera sua separação silábica de acordo com o a 
gramática. Ainda, a palavra “sanguinário” é acentuada pela seguinte regra gramatical: 
Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. Portanto, 
há presença de um ditongo na última sílaba da palavra e não de hiato, de acordo com a 
gramática. Portanto, gabarito mantido. 
 
QUESTÃO 22 
Gabarito Retificado em 21/03/2016 
QUESTÃO 23 
Gabarito Retificado em 21/03/2016 
QUESTÃO 24 
Gabarito Retificado em 21/03/2016 
QUESTÃO 26  
Gabarito Retificado em 21/03/2016 
QUESTÃO 28 
Gabarito Retificado em 21/03/2016 
 
FERNANDA FONSECA LAGE PAIVA 

ROSELENA RODRIGUES DA SILVA 
MARGARETH DE A. ARAUJO 

1475 

2174 
575 

33 – ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO 02 
INDEFERIDO - Analisa-se o período retirado do texto: "Esta coluna não é um espaço de 
crônicas, mas hoje se abrirá uma pequena e rara exceção.". Podemos destacar que deve 
haver no texto uma coerência temporal, ou seja, deve persistir uma relação temporal lógica 
entre os fatos anunciados. O autor não deixa dúvidas de que, diariamente, a coluna não é 
destinada a crônicas, contudo há uma quebra da temporariedade com a oração adversativa. O 
autor faz expressamente uma exceção no momento da escrita, mais precisamente na 
publicação: "Hoje" será um espaço destinado à crônica. A advérbio de tempo "hoje" está 
presente no texto e deve ser interpretado, ocorreria extrapolação caso o autor não 
mencionasse ideia temporal alguma. Portanto, gabarito mantido. 
 
QUESTÃO 03 
INDEFERIDO - Observando o gabarito preliminar, analisaremos o seguinte trecho do texto: 
“Um homem de meia-idade, baixo e gordo, pele e cabelos claros (...)”. Do ponto de vista da 
concordância nominal, se o adjetivo vier depois de dois substantivos, faz-se a concordância de 
da seguinte forma se de gêneros diferentes: o adjetivo ficará no masculino, flexionando-se 
apenas em número (“goiaba e caqui maduros”). Contudo, na construção do texto, o substantivo 
mais próximo também está no masculino e plural, gerando interpretação ambígua – a pele e os 
cabelos eram claros ou apenas os cabelos era claros? Analisando a alternativa “A”, em “Uma 
imagem chamou-me a atenção”, o pronome oblíquo “me” possui sentido de posse, podendo a 
oração ser escrita da seguinte forma: “Uma imagem chamou a minha atenção”. O objeto direto 
da oração é “me a atenção” (“a minha atenção”), e o pronome oblíquo “me” exerce a função 
sintática de adjunto adnominal. Portanto gabarito mantido. 
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QUESTÃO 25 
 INDEFERIDO - O que é a NOB-RH? 
A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS- NOB/RH é um avanço no que 
diz respeito à profissionalização da política de assistência social, com objetivo de garantir aos 
usuários do Sistema Único de Assistência Social serviços públicos de qualidade. As diretrizes 
da NOB-RH/SUAS orientam a ação de gestores das três esferas de governo, trabalhadores e 
representantes das entidades de assistência social que, cotidianamente, lidam com os desafios 
para a implantação do SUAS. 
http://www.guacui.es.gov.br/noticias-acao-social/perguntas-e-respostas.html 
A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS representa um avanço no 
que diz respeito à profissionalização da política de assistência social, com vistas a garantir aos 
usuários do Sistema Único de Assistência Social serviços públicos de qualidade. 
https://www.passeidireto.com/arquivo/18142092/nob-rh_suas_anotada_comentada/2 
No momento que é feito a introdução para qualquer trabalho acadêmico ou qualquer outro 
documento é necessário que seja colocado um contexto verídico neste caso esta bem claro 
que a informação refere-se a NOB/RH. 
 
QUESTÃO 27 
INDEFERIDO - A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, promulgada em 1993, veio consolidar a 
assistência social como direito, ao definir as seguintes diretrizes: descentralização político-
administrativa, municipalização, comando único, controle social e participação popular, conforme 
consta no artigo 5º: 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092006000100011&script=sci_arttext 
https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Servi%C3%A7o-Social/SERvi%C3%A7o-social-
792438.html 

Sendo assim referente à questão 27 resposta correta é B LOAS Lei Orgânica da Assistência Social 

 
QUESTÃO 29 
INDEFERIDO - O QUE É A SEGURIDADE SOCIAL? 
A seguridade social é um conjunto de medidas proporcionado pela sociedade aos seus 
integrantes com a finalidade de evitar desequilíbrios econômicos e sociais que, a não ser 
resolvidos, significariam à redução ou perda de renda a causa de contingências como 
doenças, acidentes, maternidade ou desemprego, entre outras. 
http://www.seguridadsocialparatodos.org/pt/node/1 
A seguridade social é o conjunto de ações e instrumentos por meio do qual se pretende 
alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir 
as desigualdades sociais e promover o bem de todos. Essas são diretrizes fixadas na própria 
Constituição Federal no artigo 3º. Ou seja, o sistema de seguridade social, em seu conjunto, 
visa a garantir que o cidadão se sinta seguro e protegido ao longo de sua existência, provendo-
lhe a assistência e recursos necessários para os momentos de infortúnios. É a segurança 
social, segurança do indivíduo como parte integrante de uma sociedade. 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11212       
Sendo assim referente à questão 29 resposta correta é A Seguridade Social 

 
PATRÍCIA APARECIDA A G ANDRADE 1961 36 - DENTISTA 
QUESTÃO 22 
INDEFERIDO - Recurso sem nenhuma citação bibliográfica, usando-se do senso comum. A 
única resposta que atende a questão é a opção “B” Apresentar bom escoamento. Prevenir 
infiltração bacteriana é considerado um efeito secundário. 
 
QUESTÃO 24  
INDEFERIDO - A necessidade em anestesiar esses nervos para se ter uma melhor condição 
ao paciente, não sentir dor e desconforto é a sequencia da opção “C”. 

http://www.guacui.es.gov.br/noticias-acao-social/perguntas-e-respostas.html
https://www.passeidireto.com/arquivo/18142092/nob-rh_suas_anotada_comentada/2
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092006000100011&script=sci_arttext
https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Servi%C3%A7o-Social/SERvi%C3%A7o-social-792438.html
https://www.trabalhosgratuitos.com/Sociais-Aplicadas/Servi%C3%A7o-Social/SERvi%C3%A7o-social-792438.html
http://www.seguridadsocialparatodos.org/pt/node/1
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11212
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11212
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Belo Horizonte, 08 de Abril de 2016. 
SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PUBLICOS LTDA 

 
QUESTÃO 25 
INDEFERIDO - Segundo o  professor Jose Carlos Garófalo da USP-SP. O  melhor para o 
gesso descrito é o glutaraldeído a 2%, letra A, como podemos verificar abaixo: 
 

DESINFECÇÃO DOS MODELOS 

MATERIAL DESINFETANTE INDICADO MÉTODO DE UTILIZAÇÃO TEMPO DE AÇÃO* 

Gesso tipo I, II, III e IV Glutaraldeído a 2% Imersão do modelo 10 minutos 

Gesso tipo V (sintético) Hipoclorito de sódio 0,5% Imersão do modelo 10 minutos 

QUESTÃO 30 
INDEFERIDO – De acordo com Tommasi Diagnóstico em Patologia Bucal, pagina 399 o líquen 
plano relata que a porcentagem para tornar-se maligna é de 3,03% num estudo de 1.364 casos 
(45 casos) e conclui que esse erro se deu devido a erro de diagnóstico com a leucoplasia. 
Sendo a letra A correta. 

 
MARIANA SCHREIBER L. MARTISN 
RODRIGO MARTINS FIGUEIREDO 

1870 
2148 

39 – ENFERMEIRO 
PLANTONISTA 

QUESTÃO 03 
INDEFERIDO - Observando o gabarito preliminar, analisaremos o seguinte trecho do texto: 
“Um homem de meia-idade, baixo e gordo, pele e cabelos claros (...)”. Do ponto de vista da 
concordância nominal, se o adjetivo vier depois de dois substantivos, faz-se a concordância de 
da seguinte forma se de gêneros diferentes: o adjetivo ficará no masculino, flexionando-se 
apenas em número (“goiaba e caqui maduros”). Contudo, na construção do texto, o substantivo 
mais próximo também está no masculino e plural, gerando interpretação ambígua – a pele e os 
cabelos eram claros ou apenas os cabelos era claros? Analisando a alternativa “A”, em “Uma 
imagem chamou-me a atenção”, o pronome oblíquo “me” possui sentido de posse, podendo a 
oração ser escrita da seguinte forma: “Uma imagem chamou a minha atenção”. O objeto direto 
da oração é “me a atenção” (“a minha atenção”), e o pronome oblíquo “me” exerce a função 
sintática de adjunto adnominal. Portanto gabarito mantido. 
 
QUESTÃO 25 
INDEFERIDO -  Curativo com Ácidos Graxos Essenciais (AGE) Composição: óleo vegetal 
composto por ácido linoleico, ácido caprílico, ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja. 
Mecanismo de ação: promove a quimiotaxia e a angiogênese, mantém o meio úmido e acelera 
o processo de granulação tecidual. A aplicação em pele íntegra tem grande absorção, forma 
uma película protetora na pele, previne escoriações devido à alta capacidade de hidratação e 
proporciona nutrição celular local. Indicação: prevenção de úlceras de pressão, feridas 
abertas superficiais com ou sem infecção. 
Fonte: Feridas Cutâneas – A escolha do curativo ideal em: 
http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v35n3/a13v35n3.pdf 
 

JOSÉ ADVALDO MOREIRA 1480 55 – PEB II - HISTÓRIA 

 
QUESTÃO 25 
INDEFERIDO - Nenhum historiador cânone, ao ser chamado a escolher entre "Separatista" e 
"Econômico, político e religioso" hesitaria em escolher o segundo grupo. Isso porque 
tradicionalmente, em História, "separatista" se refere a questões de independência territorial, o 
que não é o caso aqui. Por outro lado, sob o ponto de vista religioso há controvérsias, já que 
alguns historiadores defendem que Lutero morreu católico ainda. 

 


