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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
Conforme Edital n° 001/2016 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Inhaúma/MG, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das 

Provas Objetivas, divulgado em 10/10/2016, ordenados por cargo conforme a seguir: 

QUESTÃO 21 
Conforme imagem abaixo, podemos perceber a diferença entre um layout “conteúdo com legenda” e um 
layout “Imagem com legenda”. 

 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 16 
“Português” apresenta a seguinte análise fonológica: /p/ /o/ /r/ /t/ /u/ /G/ /ê/ /s/, portanto, 
há um dígrafo com as letras “g” e “u”; além disso, apesar de estarem presentes 9 letras, há 8 
fonemas, devido à presença do dígrafo. As vogais são três: /o/ /u/ /ê/, a segunda letra “u” não 
apresenta fonema, englobando um dígrafo e, portanto, não é classificada como vogal. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 27 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
A = π . r² 
A =3,14 . 1,5² 
A = 7,06 m²  

 
QUESTÃO 07 
O trecho possui a seguinte análise fonética: /O/ (vogal) /e/ (vogal) /s/ (consoante) /t/ (consoante) 
/u/ (vogal) /d/ (consoante) /o/ (vogal) /d/ (consoante) /a/ (vogal) /s/ (consoante) /e/ (vogal) /g/ 
(consoante) /u/ (vogal) /r/ (consoante) /ã/ (vogal) /ç/ (consoante) /a/ (vogal) /p/ (consoante) /ú/ 
(vogal) /b/ (consoante) /l/ (consoante) /i/ (vogal) /c/ (consoante) /a/ (vogal). Assim, temos 12 
vogais e 12 consoantes. Em “segurança” há um dígrafo formado pelas letras “a” e “n”, originando 
uma única vogal /ã/. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

Nome Inscrição Cargo 

ISABELLA SANTOS DIAS 109 
01, 03 E 04 – ASSITENTE ADM., 

AUXILIAR ADM. E AUXILIAR DE 

CADASTRO IMOBILIÁRIO 

MARLENE DE ALMEIDA MATIAS MAIA 1656 
06 E 30 – AUXILIAR DE PEDREIRO 

E SERVENTE ESCOLAR 

CINTIA GONÇALVES DE LIMA 
ELIANA PEREIRA 

ELIANA TEIXEIRA DA SILVA 

GIANE XAVIER DE O. R. DOS SANTOS 
LUCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 

LUCINEIA APARECIDA CAMPOLINA 
LUIZ FERNANDO G. GUIMARÃES 

MÁRCIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DINIZ 

1923 
1788 

204 

868 
1294 

1866 
1068 

412 

07 E 08 – AUXILIAR DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO E AUXILIAR DE 

SERV. GERAIS 
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QUESTÃO 09 
Equidade apresenta exatamente 4 vogais (/e/, /i/, /a/, /e/); a letra /u/ representa uma 
semivogal. Portanto, única palavra com quatro vogais é “ocorrências”, as demais apresentam cinco 
vogais. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 15  
Primeiramente, não há justificativa coerente do candidato para o pedido de anulação. A questão 
solicita a alternativa que compreende os itens com erro de acentuação gráfica; temo-nos em II 
(“juiz”) e III (“ninguém”). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 20  
Analisemos foneticamente as alternativas A e B: a) /e//l/a/ (duas vogais) /é/ (uma vogal) /u/ 
/m//a/ (duas vogais) /d//o//ç/u//r//a/ (três vogais) /d//e/(uma vogal) /p//e/ç//o/a/ (três 
vogais) -  total de 12 vogais. B: /p//a/u//l//o/ (uma vogal /a/ e uma semivogal /u/) /é/ (uma 
vogal) /m//u//i//t//o/(duas vogais e uma semivogal /i/)/i~//t//e//l//i//g//~e//t//e/ (5 
vogais) – total de 9 vogais. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 21 
A referida questão apresentou equívoco no seu enunciado, no qual deveria constar qual a 
alternativa que não representa um dos casos. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 21 
Devido a erro de digitação, marcha “tolante” ao invés de talonante, a questão deverá ser cancelada. 
Marcha talonante é quando o toque do calcanhar é feito com muita intensidade, produzindo um 
som típico. Ocorre em neuropatias que afetam a sensibilidade profunda e percepção vibratória. 
Fonte: http://revista.fmrp.usp.br/1996/vol29n1/semiologia_ortopedica.pdf. Recurso 
DEFERIDO, questão ANULADA. 

WARLEY OLIVEIRA SILVA 448 09 – DENTISTA 

QUESTÃO 24 
A alternativa “D” pode levar a uma dupla interpretação, dessa forma a questão deve ser anulada. 

Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

MARCO AURÉLIO MOURA DA SILVA 1721 13 – FISCAL DE TRIBUTOS 

DANIELLE ESTERFANE DA SILVA 890 14 - FISIOTERAPEUTA 

NAZARENO ANTONIO A. DA COSTA 1803 16 – MÉDICO ESF  

QUESTÃO 24 
Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o diagnóstico da Doença de 
Lyme baseia-se na identificação dos aspectos clínicos da doença em paciente com relato de 
possível exposição (epidemiológico) ao microrganismo causal, associados com testes laboratoriais. 
A cultura para isolamento da B. burgdorferi é definitiva, mas raramente é bem sucedida a partir 
de sangue do paciente, ocorrendo em aproximadamente 50% dos casos em material de biópsia da 
lesão (EM). A sorologia por Elisa e imunofluorescência indireta são os métodos mais utilizados, 
pois os títulos de anticorpos IgM específicos em geral alcançam o máximo em 3 a 6 semanas. Esse 
anticorpo exibe reação cruzada com outras espiroquetas, inclusive o Treponema pallidum, mas 
os pacientes com Doença de Lyme não mostram resultado positivo no VDRL. O Western Blot é 
valioso quando se suspeita de Elisa falsopositivo. A reação em cadeia da polimerase (PCR) é 
empregada para detecção do DNA da espiroqueta em material do hospedeiro. Como essas técnicas 
não estão bem padronizadas, a interpretação dos testes deve ser cautelosa, pois pacientes que 
recebem tratamento precoce podem apresentar sorologia negativa. A sensibilidade das provas 
aumenta na fase mais tardia da doença, em pacientes não tratados. Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

http://revista.fmrp.usp.br/1996/vol29n1/semiologia_ortopedica.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
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QUESTÃO 01 

O item II encontra-se incorreto, pois não há preocupação da França acerca do domínio norte-
americano de produtos transgênicos, mas sim em relação à defesa dos fazendeiros e da própria 
cultura, com tradição culinária e rural rica (linhas 9 e 11 e linhas 14 a 19). Portanto, apenas o 
item III encontra-se correto. Recurso DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “C”.  
 
QUESTÃO 02 
O gabarito da questão não afirma que o termo “estão cumprindo” poderia ser corretamente 
substituído por “cumprem”; afirma, contudo, que alteraria o sentido da oração se fosse efetuada 
tal substituição – conforme defendido em recurso. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado.  
 
QUESTÃO 22 
Segundo o Ministério da Saúde, no guia de bolso de doenças infectocontagiosas,  A Sífilis primária 

caracteriza-se por apresentar lesão inicial denominada cancro duro ou protossifiloma, que surge 

10 a 90 dias (em média, 21 dias), ocorrendo adenite satélite. O cancro duro, usualmente, 

desaparece em 4 semanas, sem deixar cicatrizes. Fonte: 

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 

gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 24 
Segundo a Revista de Medicina da de Ribeirão Preto, Edema pulmonar agudo constitui urgência 

clínica e motivo frequente de internação hospitalar. O paciente apresenta-se extremamente 

dispneico, cianótico e agitado, evoluindo com rápida deterioração para torpor, depressão 

respiratória e, eventualmente, apneia com parada cardíaca. De diagnóstico essencialmente clínico, 

é fundamental, portanto, que o socorrista esteja habilitado a reconhecer e iniciar o tratamento de 

tão grave entidade. Os mecanismos mais freqüentes envolvem: 1) o desbalanço nas forças que 

regem as trocas de fluido entre intravascular e interstício ou 2) a ruptura da membrana 

alveolocapilar; independente do mecanismo iniciante, uma vez que ocorra a inundação do alvéolo, 

sempre está presente algum grau de ruptura da mesma. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 

gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 25 
A questão atende ao artigo 114º do Código Brasileiro de Trânsito, dessa forma o Item III está 
correto. 
Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no 
monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. 
        § 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, 
seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. 
        § 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade 
executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, 
mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, 
inclusive o ano de fabricação. 
        § 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, 
fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
 

GERALDA LÚCIA DA ROCHA SILVA 301 
18 – MÉDICO PEDIATRA 

PLANTONISTA 

GABRIEL SOUZA DE QUEIROZ 836 
21 E 23 – MOTORISTA III E 

OPERADOR DE MÁQUINA II 
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QUESTÃO 14 
Tan30° = sen30°/cos30° 
Tan30° = 0,5/0,86 
Tan30° = 0,58 
Tan30° = co/ca 
0,58 = co/20 
Co = 11,6 cm 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

QUESTÃO 15 

A figura está dividida em 4 triângulos, cada triângulo tem a área de (x*x)/2 ou seja (5*5)/2 

= 12,5cm². 4*12,5 = 50 cm². Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 

 
 
 

Belo Horizonte, 31 de Outubro de 2016. 
 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 

PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO SENA 1967 25 - PINTOR 

QUESTÃO 17 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
A = π . r² 
A =3,14 . 1,5² 
A = 7,06 m² 

LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA 521 
27 E 28 – PROFESSOR I E 

PROFESSOR II 


