
 
 

JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2016 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Aricanduva/MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das 
Provas Objetivas, divulgado em 19/09/2016, ordenados por cargo conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS 

VALDINEI SANTOS DE SOUSA 

607 

1051 
01 - ADVOGADO 

 
QUESTÃO 14 
Resolução: 
500---- 8500 
x ------- 10250 
x = 602,94 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 

 
QUESTÃO 15 
Para a resolução dessa questão, o candidato deveria calcular a média anual de cada matéria e a 
média anual por bimestre: 
 
Dessa forma, chegaria aos seguintes resultados: 
 

Matéria 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre Soma Média 

Fundamentos da matemática 9 10 8 9 36 9 

Vetores 8 7 6 7 28 7 

Calculo diferencial e integral 6,5 6 6,5 5 24 6 

Física I 6 7 5 6 24 6 

Química I 7,5 9,5 9,5 10 36,5 9,125 

Topografia 9 9,5 10 9 37,5 9,375 

Desenho 8,5 9 10 9,5 37 9,25 

       

Soma 54,5 58 55 55,5   

Média 7,79 8,29 7,86 7,93   

 
Analisando os resultados, descobriria a resposta da questão: A maior média anual de 9,375. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 19 
Quando for necessário trabalhar com documentos extensos, é possível simplificar o processo 
recorrendo à criação de documentos principais - que são compostos por vários Subdocumentos. 
Desta forma, pode-se fragmentar e organizar o documento, tornando possível gerir um documento 
muito extenso como vários documentos pequenos. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 

conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 20 
O comando utilizado para ir a alguma pasta que esteja contida dentro da pasta Roaming é: 
%appdata%\. Neste caso, como Pedro gostaria de ir para a pasta Fotos, o atalho seria: 
%appdata%\Fotos (conforme indicado na alternativa A). Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 
 
 



 
QUESTÃO 29 
De acordo com o Código Civil: “Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro 
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.”. Contudo, 
não se trata de requisito obrigatório para a constituição do empresário. A definição de empresário 
dá-se pelo art. Art. 966 do CC: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Portanto, a 
constituição de um empresário ou sociedade empresária independe da sua inscrição nas Juntas 
Comerciais, sendo tal fato apenas constitutivo da personalidade jurídica, quando for o caso. 
Portanto, a inscrição trata-se de mera formalidade e obrigação acessória de uma pessoa física ou 
jurídica já considerada empresária. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 

JEREMIAS CORDEIRO DE AZEVEDO 1050 02 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

                                                                                                                                                                                             
QUESTÃO 24 
O Object Linking and Embedding (OLE) é um sistema de objetos distribuídos e um protocolo desenvolvido 
pela Microsoft que permite a um editor disponibilizar parte de um documento para outro editor, e então 
importa-lo novamente. A presente questão apresenta mais de uma opção na qual este sistema pode ser 
utilizado. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
EDEMAR CAMPOS 

GISELY MARINA O. COSTA 
JOSIMAR SANTOS FERNANDES 

MARIA VALDENICE PIMENTA DE ALMEIDA 
ROSELI CARNEIRO ROSA 

SIMONE DE SOUSA GOMES 

VALDIRENE DE FÁTIMA SANTANA 
VANIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 

588 

386 
272 

253 
927 

1187 

926 
252 

05 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
07 – AUX. ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 06 e 14 
Conforme o item 9.5 do Edital, alínea d: “Será rejeitado liminarmente o recurso que estiver 
incompleto, obscuro ou confuso.”  
Desta forma, não foi possível a análise do recurso, sendo o mesmo INDEFERIDO.  
 
QUESTÃO 10 
Houve equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para 
alternativa “B”. 
 
QUESTÃO 16 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “A”. 
 
QUESTÃO 22 
Pode-se comparar "o ato de guardar algo" a, por exemplo, "O ato de lavar o corpo"; enquanto no 
segundo temos como definição o ato de tomar banho, no primeiro temos o ato de salvar (palavra 
utilizada para guardar arquivos no computador) um documento. Recurso INDEFERIDO, mantém 
– se a alternativa conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 26 
O Desfragmentador de disco tem o propósito de arrumar os arquivos no disco de modo que seu 
acesso fique mais veloz. Já o Scandisk tem o propósito de corrigir erros na estrutura lógica do 
disco, bem como na superfície magnética do disco. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito 
para alternativa “A”.  
 
 
 



QUESTÃO 14 
Resolução: 
500---- 8500 
x ------- 10250 
x = 602,94 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 18 
O referido edital solicita o domínio dos conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional 

Microsoft Windows. Dentre as versões mais utilizadas nos dias atuais temos o Windows 7 (conforme 

consta em pesquisa disponibilizada em:http://www.tecmundo.com.br/windows-7/79298-

windows-7-continua-sendo-sistema-operacional-usado-mundo.htm). O tamanho máximo para um 

arquivo vai depender de sua localização dentro do computador; ao todo, são 260 caracteres, 

considerando todo o seu caminho de localização. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 

conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 10 

A palavra "aceita" na oração é um adjetivo, exercendo a função de predicativo do sujeito 
("algo é aceito" - "algo é admitido"). Para José Carlos de Azeredo, em Fundamentos de Gramática 

do Português (Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, págs. 242/243): "O particípio é sintaticamente 
uma forma do verbo apenas quando, invariável e com sentido ativo, integra os chamados tempos 
compostos ao lado do auxiliar ter. Fora daí, o particípio se torna um adjetivo [...], tanto pela forma 
— já que é variável em gênero e número —, quanto pelas funções, pois, assim como o adjetivo, 
pode ser adjunto adnominal (cf. o livro novo/livro rabiscado) ou complemento predicativo, quando 
constitui a chamada voz passiva (cf. Estas aves são raras/Estas aves são encontradas apenas no 
pantanal).". Portanto, apesar de termos um adjetivo derivado do verbo "aceitar", existe apenas um 
verbo na frase. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 27 
Segundo o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), em seu manual sobre Segurança do 
Paciente, são pontos de atenção durante o procedimento de lavagem das mãos (e não situações 
para lavagem das mãos como indicam os recursantes): 1. Lave as mãos com água e sabão quando 
visivelmente sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. 2. Use 
preferencialmente produtos para higienização das mãos à base de álcool para antissepsia rotineira, 

se as mãos não estiverem visivelmente sujas. 3. Lave as mãos com água e sabão, com antisséptico 
ou as higienize com uma formulação alcoólica antes e após a realização de procedimentos. 4. 
Nunca use simultaneamente produtos à base de álcool com sabão antisséptico. 5. O uso de luvas 
não substitui a necessidade de higienização das mãos. 6. Na ausência de pia com água e sabão, 
utilize solução à base de álcool. 7. Encoraje os pacientes e suas famílias a solicitar que os 
profissionais higienizem as mãos. 8. Estimule os familiares e visitantes a higienizar suas mãos, 
antes e após o contato com o paciente. Fonte: http://www.coren-

 
QUESTÃO 27 
O endereço único de cada página Web é chamado de Uniform Resource Locator (URL), localizador 

que permite achar qualquer informação ou acessar um serviço na Web. Recurso DEFERIDO, 

altera – se o gabarito para alternativa “B”.  

RENATO FERREIRA GANDRA 726 06 – ASSISTENTE SOCIAL 

 

BARBARA ALICE ARAUJO SOARES 
CAMILA CRISTINA ANDRADE 

TATIANA OLIVEIRA ESTHAL 

1338 
1105 

218 

13 – TECNICO DE ENFERMAGEM 

http://www.tecmundo.com.br/windows-7/79298-windows-7-continua-sendo-sistema-operacional-usado-mundo.htm
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/79298-windows-7-continua-sendo-sistema-operacional-usado-mundo.htm
http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente_0.pdf


sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente_0.pdf. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 07 
De acordo com o enunciado da questão, deve-se assinalar a melhor palavra sinônima no contexto 
da palavra no Texto (“...tem poderes inerentes à sua função (...)”). Uma única palavra da língua 
portuguesa pode apresentar diversos sinônimos. Porém, analisando-se o Texto em questão, temos 
como melhor definição da palavra “inerentes” (Dicionário Michaelis): “Que, por natureza, é 
inseparável de alguma coisa; Existente no interior do ser de forma intrínseca”; por sua vez, 
“imanente”: “Que está intrinsecamente compreendido na essência de um ser; aderente.”; ainda, 
“conjugado”: “Que se conjugou; harmoniosamente misturado ou combinado. Diz-se daquilo que se 
apresenta ou se comporta como se estivesse ou fosse ligado; fundido, unido; Diz-se de cada uma 
de várias coisas que se relacionam por possuírem certas características em comum, mas que se 
opõem por alguma característica particular”. Portanto, “imanente” comporta o sentido exato da 
palavra “inerente” no contexto do Texto (que está compreendido na essência, existente no interior 
de forma intrínseca); já o termo “conjugado” não apresenta o melhor sinônimo para substituição 
no contexto do Texto (algo conjugado, combinado, ligado, unido). Recurso INDEFERIDO, mantém 
– se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 25 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “B”.  

 
QUESTÃO 14 
Resolução: 
500 ---- 8500 
x ------- 10250 
x = 602,94 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 25 
O magnésio realmente compõe a clorofila, conforme as citações do candidato e outras citações, como 
nos materiais: http://www.unifertil.com.br/admin/files/rc20121011151121.pdf 
http://www.scielo.br/pdf/cr/v35n3/a43v35n3.pdf. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 30 
Os materiais didáticos mais antigos são enfáticos na colocação que os cupins xilófagos são cupins 
que vivem no interior do tronco das árvores e não entram em contato com o solo, especialmente do 
professor de Entomologia da UFLA Dr. Ronald Zanetti. Segue a baixo os materiais que confirmam 
que a alternativa está correta:  

http://www.den.ufla.br/siteantigo/Professores/Ronald/Disciplinas/Notas%20Aula/MIPFlorestas
%20cupins.pdf / http://www.den.ufla.br/attachments/article/73/Aula5_MIP_CUPINS.pdf BUZZI, 
Z.J. Entomologia Didática. Curitiba: Ed. Universidade Federal do Paraná. 272p. 1985. 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67777/000549576.pdf?sequence=1. Horn, 
D.J. (1988): Ecological approach to pest management. Entretanto, artigos científicos mais 
recentes relatam o hábito subterrâneo de espécies de xilófagos, como Coptotermes gestroi como 
mencionado no artigo do Brazolin et al. (2010) Associação entre fungos apodrecedores e cupins 

AILTON ANTONIO DOS SANTOS 
CÉLIO OLIVEIRA LACERDA 

EDMAR LEITE MEIRELES 

ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO 
THIARLES PEREIRA BARROS 

WILMAR SANTOS CALDEIRA 

1080 
1290 

1231 

398 
254 

967 

16 – CONDUTOR DE VEÍCULOS LEVES 

17 – CONDUTOR DE VEÍCULOS PESADOS 

VITOR NACIP SOUZA MOURÃO 1101 22 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente_0.pdf
http://www.unifertil.com.br/admin/files/rc20121011151121.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cr/v35n3/a43v35n3.pdf
http://www.den.ufla.br/siteantigo/Professores/Ronald/Disciplinas/Notas%20Aula/MIPFlorestas%20cupins.pdf
http://www.den.ufla.br/siteantigo/Professores/Ronald/Disciplinas/Notas%20Aula/MIPFlorestas%20cupins.pdf
http://www.den.ufla.br/attachments/article/73/Aula5_MIP_CUPINS.pdf
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67777/000549576.pdf?sequence=1


subterrâneos no processo de biodeterioração do lenho de árvores de Tipuana tipu (Benth.) O. Kuntze 
da cidade de São Paulo, SP. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 

 
QUESTÃO 14 
Resolução: 
500---- 8500 
x ------- 10250 
x = 602,94 
Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 22 
As três tintas citadas na primeira assertiva correspondem a tintas que podem utilizar a água como 
solvente. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “A”. 

 
O Edital do Concurso Público foi disponibilizado em 02 de Maio de 2016 e não houve 
questionamentos por parte de nenhum dos candidatos, sendo que os itens 6.7 e 6.7.1 são os 
requisitos mínimos para aprovação neste concurso, desta forma, o recurso foi INDEFERIDO.  
 
QUESTÃO 16 
Um computador é organizado basicamente em três grandes funções, sendo elas as de entrada, 
processamento e saída de dados. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado.  

 
QUESTÃO 01 

O candidato precisa analisar o contexto da palavra - mais do que sinônimos ou antônimos, a 
questão trata também de interpretação textual. É exigido o sinônimo que "poderia substituir sem 
alteração da correção gramatical ou do sentido da frase". Nítido é que o texto não faz referência ao 
desenvolvimento da biotecnologia (sendo incorreto interpretar que "A biotecnologia é uma ciência 
tecnológica 'desenvolvida' no ramo da biologia"); mas sim à aplicação, à adotação da biotecnologia 
no ramo da biologia ("A biotecnologia é uma ciência tecnológica 'adotada' no ramo da biologia"). 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se o gabarito divulgado.  
 
QUESTÃO 30 
A ferramenta ilustrada na alternativa “a” corresponde a uma colher de pedreiro, como pode ser 
visto nas bibliografias abaixo e a alternativa correta, alternativa “d”, recebe o nome de espátula de 
pedreiro ou mesmo espátula de pintura e é utilizada no preparo de paredes e acabamento. 
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/09_ida/idabanco4/cadastro/p_cadastro/equipamento/Cor
po_centro_equipamento_2.php?idEquipamento=16   /   http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-
que-e-colher-de-pedreiro.html. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 

 
QUESTÃO 19 
O Object Linking and Embedding (OLE) é um sistema de objetos distribuídos e um protocolo 
desenvolvido pela Microsoft que permite a um editor disponibilizar parte de um documento para 

LUCAS KALIO DE SÁ PEREIRA 

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ 

TIAGO GUSMÃO ANDRADE 

284 

443 

255 

23 – ENGENHEIRO CIVIL 

CÁSSIA VITOR SILVA 630 
24 – ESPECIALISTA EM 

EDUCAÇÃO 

GERALDO FERNANDES DE JESUS 402 36 - PEDREIRO 

GILBERTO FERNANDES DE MACEDO 863 37 - PREGOEIRO 

http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/09_ida/idabanco4/cadastro/p_cadastro/equipamento/Corpo_centro_equipamento_2.php?idEquipamento=16
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/09_ida/idabanco4/cadastro/p_cadastro/equipamento/Corpo_centro_equipamento_2.php?idEquipamento=16
http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-colher-de-pedreiro.html
http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-colher-de-pedreiro.html


outro editor, e então importa-lo novamente. A presente questão apresenta mais de uma opção na 
qual este sistema pode ser utilizado. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  
 
QUESTÃO 29 

O pregão apresenta algumas fases durante a sua execução, sendo elas: credenciamento, 
recebimentos dos envelopes, abertura das propostas, classificação dos licitantes de melhor oferta, 
lances verbais, julgamento e classificação final.  Desta forma, a referida questão não apresenta 
informação incorreta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 30 
O art. 44 da LC n.123/06 assegura às microempresas e empresas de pequeno porte o direito de 
preferência de contratação nos casos em que houver empate na licitação, sendo este entendido 
como: aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. Entretanto, nos casos de pregão, esse intervalo percentual é reduzido para 5%. 
Recurso DEFERIDO, retifica – se o gabarito para alternativa “D”. 

 
A Errata n° 03 foi elaborada de acordo com a Lei n° 536/2015 que retificou a escolaridade exigida 
para a posse no cargo. Recurso INDEFERIDO.  

 
QUESTÃO 14 
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
Belo Horizonte, 11 de Outubro de 2016. 

 
 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 

ANDRÉ PLATINI FERNANDES CALDEIRA 466 
38 – PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

MARIA ROSÊNGELA DE CARVALHO RAMALHO 

ROSIMELIA GOMES CORDEIRO 

294 

543 
41 – PROFESSOR MUNICIPAL 

 
QUESTÃO 14 
Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 21 
Houve erro em algum dos processos do certame. A frase que define “projeto” está na alternativa 

“B”. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “B”.  

ROSILENE GOMES CORDEIRO 1323 42 - PSICOLOGO 


