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Conforme Edital n° 01/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tapira/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas 
divulgado em 29/10/2012, ordenado por cargo, conforme a seguir:    
 

Nome N° de Inscrição Cargo 

FÁBIO REIS PEREIRA 
JOÃO BAPTISTA DA COSTA FILHO 

784 
772 

Assistente Administrativo I 

 
O texto a seguir servirá para as questões 33 a 35: 
ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão 33  é “C”.  A alternativa 
esperada como resposta ao enunciado da questão 34  é “A”.  A alternativa esperada como resposta ao 
enunciado da questão 35 é “D”.   
ASPECTO  2 –  As questões são resolvidas praticamente utilizando a substituição de variáveis e a 
resolução de equações do 2º grau, conforme o edital. Vejamos as soluções de cada questão. 
 
Resolução da questão 33: 
Para resolver esta questão basta apenas substituir o valor da altura 875 em h(t). Logo temos: 
h = 200 t – 5 t²    
875 = 200 t – 5 t² 
5t² - 200t + 875 = 0 
T² - 40 t + 175 = 0 
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t   t’ = 5 seg   e    t’’ = 35 seg. 

 
Logo como a trajetória é uma parábola possuem dois pontos onde atinge a marca de 875 metros de altura. 
Uma na subida do projétil e outra na descida do mesmo. Então resposta correta letra C. 
 
Resolução da questão 34: 
Para chegar o chão a altura é considerada 0 (zero). Logo temos: 
h = 200 t – 5 t²    
0 = 200 t – 5 t² 
5t² - 200t = 0 
T² - 40t = 0 
T ( t – 40 ) = 0 
T’ = 0 seg   e  T’’ =  40 seg. 
 
Logo a resposta correta é 40 segundos, letra “A”. 
 
Resolução da questão 35 
Para resolver esta questão basta a interpretação de texto e verificar que o mesmo tempo que leva para o 
projétil subir o mesmo tempo é gasto para descer. Logo o ápice é a metade o tempo gasto no total, para 
assim gastar o mesmo tempo na subida e na descida. Logo o tempo ou a referência para a altura máxima 
é 20 segundos, pois já foi calculado o tempo de retorno ao solo na questão 34 ( 40 segundos ). 
Utilizando t = 20 seg  temos: 
h = 200 t – 5 t²  
h = 200 . 20 – 5 (20)² 
h = 4000 – 2000 
h = 2000 metros 
 
 



2 
 

Resposta correta é a altura máxima atingida pelo projétil é de 2000 metros. Alternativa correta : 
letra “D”. 
 
ASPECTO  3 –  Não há necessidade de conhecimento em funções para resolver tais questões. Basta 
apenas interpretação e resolução de equações do 2° grau o que está previsto no edital. 
 
Referente às questões 33, 34 e 35 o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se as alternativas do Gabarito 
divulgado. 
 

CRISTIANE ANDRADE GARCIA 263 Oficial Administrativo II 

 
Questão 12  
 
É preciso atentar-se ao enunciado da questão que explicita claramente: “o tempo verbal utilizado na frase 
acima”. Na frase (período completo) e não apenas em um dos verbos.Pretérito mais-que-perfeito: fato 
concluído e anterior a outro, também concluído: “Quando o resultado saiu, Julieta aprendera a lição.” 
Pretérito perfeito: Ex.: O deputado terminou sua árdua tarefa. 
Pretérito imperfeito: Ex.: Ela descia as escadas quando cheguei ali. 
Futuro do pretérito: Ex.: Se estudássemos, teríamos sucesso. 
 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”, conforme Gabarito divulgado. 
 
 
Questão 14  
 
Quanto à palavra “casa”, sem especificação, não haverá crase: 
Ex.: Cheguei a casa tarde. 
Com especificação, haverá crase: 
Ex.: Retornei à casa paterna. 
 
 Com nomes indicando localidades, deve-se trocar o verbo por outro que peça preposição diferente. (Se 
aparecer “da” ou “na”, devemos usar “à”.) 
Ex.: Vou novamente à Bahia. (Venho novamente da Bahia.) 
 
O uso da crase é obrigatório em grande número de locuções formadas de palavras femininas. 
Ex.: Beatriz, fique à vontade. (às tantas, às vezes, à direita.) 
 
O uso da crase é obrigatório em expressões de tempo formadas de palavras femininas. 
Ex.: Ele me avisou que sairia à uma hora. (às três horas, à noite) 
 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 22 

ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO  2 –  Independente da versão utilizada pelo usuário ao travar o mouse ou o mesmo apresentar 
algum defeito o qual impede o usuário de utilizá-lo, o teclado poderá ser utilizado para a navegação 
através da tecla ALT, pois a mesma dá acesso aos menus. Veja as figuras abaixo nas quais em diferentes 
versões a tecla ALT foi acionada não utilizando o mouse: 
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No exemplo acima através da tecla ALT acionada apenas uma vez o menu “Ficheiro” ou “Arquivo” aparece 
destacado e ativo para que o usuário com as setas cima, abaixo, a direita e a esquerda, consiga 
selecionar e realizar a devida atividade sem uso do mouse. 
 
 

 
 
No exemplo acima, agora na plataforma mais recente do Office, ao ativar a tecla ALT apenas uma vez 
todos os atalhos são apresentados para o usuário através de pequenos ícones localizados ao lado de 
cada aba ou ferramenta, relacionando uma letra ou número do teclado para tal finalidade. 
 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 

ALINE APARECIDA R. JÚNIA 
MÁRCIA VITÓRIA F. TEOTÔNIO 

347 
317 

Professor I 

Questão 1  
Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação não querem 
saber o que está escrito, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou deduzir do que está escrito. Partindo 
desse pressuposto, é preciso, primeiramente, observar o enunciado da questão. Ao longo do texto – do 
começo ao fim –, o narrador (aquele que narra os acontecimentos) exprime (manifesta, revela), 
principalmente, as esperanças. Esperanças essas que não se resumem unicamente a ele, mas também a 
outros, o que exclui a alternativa “a”. > “Subindo na escala das idades, este sonhou todo o mês com um 
trenzinho elétrico, aquele com uma bicicleta (com farol e tudo), o outro certa moça, mais além um quarto 
sonhador esteve a remoer a idéia de ser ministro e o rico... bem, o rico só pensa em ser mais rico” (inicio 
do texto). Também não exprime à gratidão que sente ao longo do texto, o que exclui a alternativa “c”. O 
otimismo não está presente em toda a narrativa, o que exclui a alternativa “d”.  
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 15  
 
A reposta correta da questão nº 15, publicada no gabarito, é a letra “d”. Mas, por falha, a alternativa “c” 
também poderia ser considerada correta, já que tem o mesmo significado, o que torna a questão inválida. 
Portanto o recurso foi DEFERIDO, a questão foi anulada. 
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Questão 16  
 
A expressão “haja vista” admite três construções diferentes:- invariáveis (seguidas ou não de preposição). 
Ex.: Haja vista os exemplos dados por ela.  Haja vista aos fatos explicados por essa tese. Variável (desde 
que não seja seguida de preposição), considerando-se o termo seguinte como sujeito.Ex.: Hajam vista os 
exemplos de seu esforço. 
Obs.: A construção “haja visto” é errônea, devendo ser sempre evitada. 
 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme Gabarito divulgado. 
 

BRUNO JOSÉ JAREÑO 
FÚLVIO MENDES DO NASCIMENTO 
ROGÉRIO NEVES REZENDE 
WELLINGTON WILLIAM FERREIRA 

497 
161 
179 
454 

Téc. Superior – Advogado 
Téc. Superior – Agrônomo 

Téc. Superior – Farmacêutico 
Téc. Superior – Farmacêutico 

Questão 1  
 
Interpretação significa dedução, inferência, conclusão, ilação. As questões de interpretação não querem 
saber o que está escrito, mas o que se pode inferir, ou concluir, ou deduzir do que está escrito. Partindo 
desse pressuposto, é preciso, primeiramente, observar o enunciado da questão. Ao longo do texto – do 
começo ao fim –, o narrador (aquele que narra os acontecimentos) exprime (manifesta, revela), 
principalmente, as esperanças. Esperanças essas que não se resumem unicamente a ele, mas também a 
outros, o que exclui a alternativa “a”. > “Subindo na escala das idades, este sonhou todo o mês com um 
trenzinho elétrico, aquele com uma bicicleta (com farol e tudo), o outro certa moça, mais além um quarto 
sonhador esteve a remoer a idéia de ser ministro e o rico... bem, o rico só pensa em ser mais rico” (inicio 
do texto). Também não exprime à gratidão que sente ao longo do texto, o que exclui a alternativa “c”. O 
otimismo não está presente em toda a narrativa, o que exclui a alternativa “d”.  
 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 15  
A reposta correta da questão número quinze, publicada no gabarito, é a letra “d”. Mas, por falha, a 
alternativa “c” também poderia ser considerada correta, já que tem o mesmo significado.  
Portanto o recurso foi DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 28 
ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO  2 –  O primeiro dos quatro itens a serem analisados pelo candidato refere-se a necessidade de 
atualização do antivírus como medida de segurança contra hackers que poderiam utilizar os cookies como 
portas de acesso a máquinas vulneráveis. Esta afirmação está incorreta, pois portas de acesso para 
hackers invadirem não são cookies e sim “backdoors”  que são monitorados, por firewalls internos – 
instalados na própria máquina, ou externos, na rede de computadores. Logo este item está incorreto pelo 
contexto do antivírus inserido e não pela palavra instalar. 
ASPECTO  3  –  Analisando por outra óptica o referido recurso, podemos citar: a palavra instalar está 
correta no item descrito pois, o cookie é gerado pelo site visitado através de um navegador que “instala”, 
“guarda” tais informações no computador, no sistema operacional que o usuário está utilizando. Logo 
como o navegador é um software, um programa ele realmente utiliza esta ferramenta de instalar, gravar, 
guardar o referido arquivo dentro do computador do usuário. Tal ideia pode ser lida na própria referência 
dada pelo candidato do recurso em: “Para que isso seja possível, o navegador utiliza arquivos de textos 
chamados Cookies, os quais possuem como principal função armazenar as preferências dos usuários…”  
em: http://www.tecmundo.com.br/web/1069-o-que-sao-cookies 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tecmundo.com.br/web/1069-o-que-sao-cookies
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ASPECTO  4 –  A referência citada do site da microsoft está fora do ar ou indisponível conforme figura 
abaixo: 
 

 
 
Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B”,  conforme Gabarito divulgado. 
 
 
 

BRUNO JOSÉ JAREÑO 497 Téc. Superior – Advogado 

Questões 37 e 40 
 
Recurso DEFERIDO para anulação das questões, pois conforme parecer do elaborador houve equívoco 
na montagem e digitação das questões. 
 

FLÁVIO DELFINO DOS SANTOS 
PAULO CORREIA DE OLIVEIRA 

209 
210 

Vigia 

Questão 26 
ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO  2 –  Foi inserido a letra W incorretamente no gabarito oficial sendo a letra “A” a resposta 
correta. 
E pelas explicações e considerações supracitadas, o nosso parecer é pelo DEFERIMENTO do recurso em 
questão e a DIVULGAÇÃO CORRETA do gabarito da questão, para letra “A”.   

 

Belo Horizonte, 23 de Novembro de 2012 

Seap Consultoria & Concursos Públicos  

 


