JULGAMENTO DOS RECURSOS
Com base no item 7.1. c do edital, a Prefeitura Municipal de Piranguçu, a Comissão Supervisora e a
Empresa realizadora do Concurso Público nº 01/2011 tornam público o julgamento dos recursos interpostos
pelos candidatos contra as questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
Recorrentes:
Glauco Pereira Junqueira
Ana Elisa Magalhães
01 – CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 04
Sobre o texto: Chopis Centis, Mamonas Assassinas, é correto afirmar:
I.
A pessoa que fala pertence classe média alta, pois frequenta sempre o Shopping.
II.
O texto deixa claro que o personagem tem uma namorada e leva-a frequentemente para assistir
filmes românticos no cinema.
III.
O personagem demonstra desejo de voltar ao shopping.
IV.
É possível perceber que o eu - lírico gosta de filmes de ação.
Estão corretas:
[A] Somente as afirmativas I e II
[B] Somente as afirmativas I e III
[C] Somente as afirmativas II e II
[D] Somente as afirmativas III e IV
RAZÕES:
O candidato quando questionou a questão não informou suas alegações, mas a Banca examinou e manteve
a alternativa divulgada
JULGAMENTO:
Recurso INDEFERIDO
Fica mantida alternativa “D” divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 07
Qual a frase que expressa a ideia de interrogação?
[A] Pega dois salgadinhos para mim.
[B] Gostaria de saber o que aconteceu.
[C] Você tem que se vestir agora.
[D] Não pegue naquela planta.
RAZÕES:
De acordo com a norma culta brasileira (Gramática Normativa) a frase “A” é imperativa. Observe:
Frases Interrogativas: ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São
empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta.
Você aceita um copo de suco? (Interrogação direta)
Desejo saber se você aceita um copo de suco. (Interrogação indireta)
Frases Imperativas: ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um
pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas.
Faça-o entrar no carro! (Afirmativa)
Não faça isso. (Negativa)
Dê-me uma ajudinha com isso! (Afirmativa)
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JULGAMENTO:
Recurso INDEFERIDO
Fica mantida alternativa “B” divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 10
Todas as palavras estão com suas sílabas separadas corretamente em:
[A] pa-i /car-re-ta / pneu / car-re-ga-do.
[B] céu / pes-so-a / sé-ri-e / fi-lho-te.
[C] cé-u / quin-tal / me-lan-cia / pas-sa-ri-nho.
[D] mãe / re-ló-gio / pi-a-da / mis-te-ri-o-sa.
RAZÕES:
A sílaba tônica da palavra RELÓGIO é “LÓ”. É uma palavra paroxítona, acentuada por terminar em ditongo
crescente. Ditongo não se separa.
JULGAMENTO:
Recurso INDEFERIDO
Fica mantida alternativa “D” divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 16

O humor da tira está:
[A] Na frase da placa e na quantidade e de garçons que surgiu no segundo quadrinho.
[B] No vestuário dos personagens
[C] Na expressão de zanga de Hangar.
[D] Na relação entre o passado e os dias atuais.
RAZÕES:
O candidato quando questionou a questão não informou sua alegações, mas a Banca examinou e manteve
a alternativa divulgada
JULGAMENTO:
Recurso INDEFERIDO
Fica mantida alternativa “A” divulgada no Gabarito Oficial.
02 – FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO 15
Cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício de sua atribuição no serviço público de Piranguçu
(MG) dá ao servidor direito a adicional de:
[A]
[B]
[C]
[D]

5% (dez por cento) sobre sua remuneração.
15% (dez por cento) sobre sua remuneração.
10% (dez por cento) sobre sua remuneração.
8% (dez por cento) sobre sua remuneração.

RAZÕES:
Conforme Estatuto dos Servidores do Município de Piranguçu, constante no conteúdo programático do
presente edital, permanece a alternativa “C” como resposta esperada, pois assim prevê tal Estatuto:
“Art. 85 – Cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício de sua atribuição no
serviço público, dá ao servidor direito a adicional de 10% (dez por cento) sobre sua
remuneração.”
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JULGAMENTO
Recurso INDEFERIDO
Fica mantida alternativa “C” divulgada no Gabarito Oficial.
QUESTÃO 37
O ciclo da marcha considera o parâmetro tempo e espaço em sua descrição. Nesse contexto marque a
opção errada:
[A] o comprimento da passada é a distancia entre o ponto de contato do calcanhar de um membro até o
ponto de contato do calcanhar do mesmo membro.
[B] o comprimento do passo é a distancia entre o ponto de contato do calcanhar de um membro até o ponto
de contato do calcanhar do membro oposto.
[C] o intervalo de tempo do pé no solo pode ser subdividido em quatro: contato do calcanhar, apoio plantar,
apoio médio, saída do calcanhar e saída dos dedos.
[D] o tempo da passada e do passo são equivalentes em uma marcha não patológica.
RAZÕES:
Realmente ocorre discordância gráfica entre a subdivisão, quatro e o número especificado de fases.
JULGAMENTO
Recurso DEFERIDO
Questão ANULADA
03 – MOTORISTA
QUESTÃO 34
Receita paga restituições do penúltimo lote do IR 2011
Último lote deve ter a consulta liberada na segunda semana de dezembro, informou Receita Federal
Disponível em www.economia.ig.com.br, 16.11.2011, acesso em 16.11.2011
No Brasil, é correto afirmar sobre o “Imposto de Renda”:
[A] O Imposto de Renda é um tributo brasileiro cobrado apenas de pessoas jurídicas, como empresas.
[B] Todos os trabalhadores assalariados pagam o Imposto de Renda.
[C] Este imposto é uma contribuição aos cofres públicos que incide sobra a renda do trabalhador.
[D] No Brasil, o Imposto de Renda é cobrado anualmente, porém, mensalmente o contribuinte faz a
Declaração de Ajuste.
RAZÕES:
A alternativa esperada para responder à questão é a alternativa "C". O candidato talvez tenha questionado
a alternativa "A". No entanto, com base na Portaria nº. 2.255, de 25 de agosto de 2003, Art. 1, O Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), criado pela Lei n. 378, de 13 de
janeiro de 1937, é transformado em autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, nos termos da
Lei nº. 9.448, de 14 de março de 1997, alterada pela Lei nº. 10.269, de 29 de agosto de 2001, tem
por finalidades: organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais". Portanto, a
questão continua legítima como está. Sem alterações.
JULGAMENTO:
Recurso INDEFERIDO
Fica mantida alternativa “C” divulgada no Gabarito Oficial.

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2012.
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