Concurso Público Prefeitura Municipal de Carbonita/MG
Julgamento dos Recursos em 23/03/2012 conforme item 7.1 do Edital n° 001/2011

Nome

Inscrição

Cargo

155

Professor de História

Aderlânia de Cássia Barral

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.

Em relação a aplicação da prova objetiva verificamos a ata e a candidata não relatou nenhum problema
referente ao tempo para trasncrição para o cartão resposta, estando o pedido Indeferido.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Adriana Gomes Pereira

367

Professor I Creche

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.
Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.
Recurso Indeferido no tocante a questão n° 5.
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
Resposta:
Recurso indeferido.
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Deferidono tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Ana Maria Azevedo Macedo

32

Auxiliar de serviços gerais

Recurso Indeferido. A candidata não obteve a nota mínima exigida em Língua Portuguesa conforme intem 4.2.8 do Edital.

Andréa de Azevedo Ribeiro Corrêa

412

Auxiliar de Serviços Gerais

Recurso Indeferido. A candidata não obteve a nota mínima exigida em Língua Portuguesa conforme intem 4.2.8 do Edital.

Cássia Ferreira Afonso

707

Atendente de Farmácia

Recurso Indeferido. A candidata não obteve a nota mínima exigida em Língua Portuguesa conforme intem 4.2.8 do Edital.

Celina Eliza Fernandes

439

Professor de Educação Física

Recurso Indeferido no tocante a questão 12 haja vista que já foi analizada e objeto de recurso conforme divulgado em 02/03/2012.
Em relação a aplicação da prova objetiva verificamos a ata e a candidata não relatou nenhum problema referente ao tempo para trasncrição para o cartão resposta,
estando o pedido Indeferido.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada conforme item 4.3 do Edital, sendo
Deferido o recurso conforme resultado final.

Cláudio Manoel Carvalho

671

Professor de Geografia

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.
Em relação a aplicação da prova objetiva verificamos a ata e o candidato não relatou nenhum problema referente ao tempo para trasncrição para o cartão resposta,
estando o pedido Indeferido.

Eliete Teixeira de Sousa

369

Professor PI Creche

Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.
Recurso Indeferido referente a tocante questão n° 5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
Resposta:
Recurso indeferido.
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Elizabete de Fátima Santana

289

Serviços Gerais

Recurso Indeferido, pois a candidata obteve 65 pontos e menor nota em Língua Portuguesa do que os demais candidatos. Não havia Conhecimentos Específicos para o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Emerson de Paulo Barbosa

275

Professor de Geografia

Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Eva Lúcia Martins

449

Professor PI Creche

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.
Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Evani Ribeiro de Carvalho

668

Serviços Gerais

Recurso Indeferido, obteve nota na matéria de Língua Portuguesa inferior aos concorrentes, conforme mostra o Edital item 6 a nota de Língua Portuguesa é usada para
critério de desempate. Recurso para alteração do nome Deferido.

Evelyn Cordeiro da Silva

35

Professor PI Creche

Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Deferido referente a questão n ° 39.
Houve um erro na divulgação do gabarito e alternativa correta é a alternativa ‘A’ e não a alternativa ‘D’ como divulgada anteriormente. Deverá ser considerada como
questão valida a questão para todos aqueles candidatos que marcaram a alternativa ‘A’ .
Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.

Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Flávia de Fátima Azevedo

343

Professor PI Creche

Recurso Deferido referente a classificação dos candidatos, conforme resultado final do Concurso Público.

Ivany Aparecida Araújo

520

Professor PI Creche

Recurso Deferido, referente aos dados da candidata que ja foram alterados.
Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Indeferido referente a tocante questão n ° 37.
Alternativa ‘A’ está incorreta, pois a alternativa refere-se à ciência como uma atividade essencialmente humana.
Alternativa ‘B’ está incorreta, pois não se refere à meta das ciências naturais e humanas e o que foi no caso pedido na pergunta.
Alternativa ‘C’ está correta, pois responde claramente o que se pede na pergunta com relação à meta das ciências naturais e sociedade.
Alternativa ‘D’está incorreta, pois a meta é identificar o produto das ações do meio ambiente e não ao contrário.
Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Jonathan Hermano Souza Pereira

120

Auxiliar de Serviços Gerais

Recurso Indeferido. O candidato não obteve a nota mínima exigida em Língua Portuguesa conforme intem 4.2.8 do Edital. Os laudos médicos enviados não atendem ao
item 3.2.1 do Edital.

José Maria Cordeiro

528

Motorista

Recurso Indeferido. A candidata não obteve a nota mínima exigida em Língua Portuguesa conforme intem 4.2.8 do Edital, por isso a reprovação.

Lúcia Helena Martins

465

Professor PII Matemática

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada conforme item 4.3 do Edital, sendo
deferido o recurso conforme resultado final retificado.

Lucilene da Silva Vieira

519

Professor P1 1 a 4 série

Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .
Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012. Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os
mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Maria de Fátima dos Santos

115

Professor PI 1 a 4 série

Recurso Indeferido, pois a escolaridade exigida está de acordo com o Anexo IV do Edital.

Maria da Luz Santos Silva

482

Professor PI 1 a 4 série

Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Indeferido referente a tocante questão n ° 37.
Alternativa ‘A’ está incorreta, pois a alternativa refere-se à ciência como uma atividade essencialmente humana.
Alternativa ‘B’ está incorreta, pois não se refere à meta das ciências naturais e humanas e o que foi no caso pedido na pergunta.
Alternativa ‘C’ está correta, pois responde claramente o que se pede na pergunta com relação à meta das ciências naturais e sociedade.
Alternativa ‘D’está incorreta, pois a meta é identificar o produto das ações do meio ambiente e não ao contrário.
Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012. Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os
mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Maria José Lopes Sudré

85

Professor PI 1 a 4 série

Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Indeferido referente a tocante questão n ° 37.
Alternativa ‘A’ está incorreta, pois a alternativa refere-se à ciência como uma atividade essencialmente humana.
Alternativa ‘B’ está incorreta, pois não se refere à meta das ciências naturais e humanas e o que foi no caso pedido na pergunta.
Alternativa ‘C’ está correta, pois responde claramente o que se pede na pergunta com relação à meta das ciências naturais e sociedade.
Alternativa ‘D’está incorreta, pois a meta é identificar o produto das ações do meio ambiente e não ao contrário.

Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012. Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os
mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.
Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Maria Nazaré Pereira

536

Professor PI 1 a 4 série

Recurso Deferido referente a classificação conforme resultado final. Recurso Indeferido referente a questão n° 06 pois a mesma foi anulada.

Neide Souza Carvalho

121

Professor P1 1 a 4 série

Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

6) A mudança não parece ser um acontecimento inesperado somente para Bruno, em qual parágrafo essa afirmativa fica evidente:
a) No décimo terceiro parágrafo.
b) No décimo primeiro parágrafo.
c) No décimo parágrafo.
d) No sétimo parágrafo.
Gabarito: a
Resposta:
Recurso Deferido, questão anulada conforme Julgamento de Recurso anterior.
Houve erro na elaboração das alternativas da questão. Nenhuma opção está correta. O texto não possui 13 parágrafos. Portanto, a questão deve ser anulada.

Recurso Indeferido referente a tocante questão n ° 37.
Alternativa ‘A’ está incorreta, pois a alternativa refere-se à ciência como uma atividade essencialmente humana.
Alternativa ‘B’ está incorreta, pois não se refere à meta das ciências naturais e humanas e o que foi no caso pedido na pergunta.
Alternativa ‘C’ está correta, pois responde claramente o que se pede na pergunta com relação à meta das ciências naturais e sociedade.
Alternativa ‘D’está incorreta, pois a meta é identificar o produto das ações do meio ambiente e não ao contrário.

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.
Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012. Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os
mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Nelson de Morais

499

Professor P2 Língua Portuguesa/Literatura

Recurso Indeferido no tocante a questão 12 e 16 haja vista que a questões já foram analizadas e objeto de recurso conforme divulgado em 02/03/2012.

Em relação a classificação, favor verificar resultado final, estando o recurso Indeferido.

Ronaldo de Rosário Corrêa

206

Professor PI Creche

Recurso Indeferido. O candidato não obteve a nota exigida conforme intem 4.2.8 do Edital.

Sílvia Aparecida de Souza Vieira

468

Professor PII Geografia

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012. Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os
mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.
Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Solange Lisboa Coelho

477

Professor PI Creche

Recurso Deferido referente a pontuação conforme resultado final.
Recurso Indeferido, pois a escolaridade exigida está de acordo com o Anexo IV do Edital.

Vanuza Souza Barral

447

Professor PI Creche

427

Professor PI Creche

Recurso Deferido, conforme resultado final do Concurso Público.

Valdete de Souza Rocha
Recurso Deferido, conforme resultado final do Concurso Público.
Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:

No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

6) A mudança não parece ser um acontecimento inesperado somente para Bruno, em qual parágrafo essa afirmativa fica evidente:
a) No décimo terceiro parágrafo.
b) No décimo primeiro parágrafo.
c) No décimo parágrafo.
d) No sétimo parágrafo.
Gabarito: a
Resposta:
Recurso Deferido, questão anulada conforme Julgamento de Recurso anterior.
Houve erro na elaboração das alternativas da questão. Nenhuma opção está correta. O texto não possui 13 parágrafos. Portanto, a questão deve ser anulada.

Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos
enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificados aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Recurso Deferido, em relação a classificação, conforme resultado final do Concurso Público.

Vander César Macedo

30

Auxiliar de Serviços Gerais

Recurso Deferido, conforme resultado final do Concurso Público o nome do candidato consta na lista de Auxiliar de Serviços Gerais.

Vanete Martins Nunes

456

Professor Educaçaõ Física

Recurso Indeferido no tocante a questão 12 haja vista que já foi analizada e objeto de recurso conforme divulgado em 02/03/2012.
Em relação a aplicação da prova objetiva verificamos a ata e a candidata não relatou nenhum problema
referente ao tempo para transcrição para o cartão resposta, estando o pedido Indeferido.

Zuleime de Cássia Rodrigues Pereira

522

Professor PI Creche

Recurso Indeferido referente a tocante da questão n°5
5) No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos.
b) Nas regras impostas pelos adultos.
c) Em suas experiências com os adultos.
d) Nos maus bocados já vividos.
Gabarito: b
A reposta correta da questão número cinco é a letra “b”, pois:
No sexto parágrafo, Bruno constrói suas hipóteses baseando-se:
a) Em seus próprios julgamentos. (Descartada, já que não há o uso da fala na primeira pessoa.)
b) Nas regras impostas pelos adultos. (Bruno, ao ir atrás de sua mãe querendo explicações, constrói suas hipóteses e conjecturas (de exigir explicações, de querer
saber por que tudo ocorria daquela forma), baseando-se nas regras impostas pelos adultos. Os adultos, costumeiramente, exigem explicações que sejam satisfatórias,
diferentemente das crianças, que se contentam com simples explicações, apesar de fazerem mais perguntas. Quando algo anormal ou inesperado acontece, logo surge
o pedido para que tudo seja esclarecido, explicado. “A mãe já estava entrando em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas
dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer
sem uma explicação satisfatória.”)
c) Em suas experiências com os adultos. (Não é relatada nenhuma experiência vivenciada com os adultos.)
d) Nos maus bocados já vividos. (Não é relatado nenhum mau bocado já vivido.)

Recurso Deferido no tocante a questão n°39.
Anulada em virtude dos Recursos impetrados .

Recurso Indeferido no tocante ao envio de títulos haja vista que o Edital estava disponível sessenta dias antes das inscrições;
conforme item 4.3.6, deveriam ser enviados ou protocolados de 06/12/2011 a 06/01/2012.
Em relação aos pontos atribuídos aos títulos dos concorrentes, os mesmos enviaram documentação comprobatória autenticada
conforme item 4.3 do Edital, sendo Deferido o recurso conforme resultado final.

Recurso Indeferido. Não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. A questão descutida no momento deveria ser
Recurso Indeferido. Itens 4.2.7 e 4.2.8, não assiste razão ao candidato quando questiona a forma de trabalho adotada pela empresa. Os itens não são de difícil
entendimento, apenas referem- se a dois critérios para aprovação, o candidato deverá fazer mais 50% do total de pontos da prova e será automaticamente
desclassificado aquele que zerar uma das provas ou não fizer 50% da prova de Língua Portuguesa.

Nelson de Morais

499

Professor PII Língua Portuguesa/Literatura

Prova Nível Superior – Língua Portuguesa
Questão 12 – Língua Portuguesa (Gramática)
Candidato: Nelson de Morais.
12) Analise as afirmativas abaixo:
I-As palavras “dendê” e “cipó” foram acentuadas seguindo a mesma regra de acentuação.
II-A palavra “enxaguem” deve ser acentuada.
Aponte a alternativa correta:
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
Gabarito retificado: a
Resposta:
Recurso indeferido, alternativa marcada pelo candidato foi a letra C.
A resposta correta da questão número doze é a letra “a”, pois:
> De acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s) e em(ens). Exemplos: vatapá, você, avô,
Belém, babás, cafés, avós, parabéns.
As palavras “dendê” e “cipó” são classificadas como oxítonas. Ambas seguem a mesma regra de acentuação por necessitarem de acento tônico na última sílaba, isso é
certo. A alternativa I é considerada correta, pois parte da regra geral, não da específica. E não há regra específica sem a geral. Não é preciso especificar a terminação, é
válido observar que ambas são oxítonas e, por isso, devem ser acentuadas.
> O “deve” salienta o dever, a obrigação de acentuar a palavra “enxaguem”. Antes da última reforma ortográfica a palavra era escrita da seguinte forma: enxágüem.
Depois da reforma o trema cai, mas o acento agudo continua em alguns casos; em outro, não. Portanto, não há o dever de acentuá-la.
Se forem pronunciadas com a ou i tônicos, essas formas devem ser acentuadas.
Exemplos:
- Verbo enxaguar: enxáguo, enxáguas, enxágua, enxáguam; enxágue, enxágues, enxáguem.
Se forem pronunciadas com u tônico, essas formas deixam de ser acentuadas.
Exemplos (a vogal sublinhada é tônica, isto é, deve ser pronunciada mais fortemente que as outras): enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguam; enxague, enxagues,
enxaguem.
Lembrando que mesmo com a sem a nova regra da reforma ortográfica, em que o trema cai, a palavra “enxaguem” pode levar ou não o acento agudo.
Referência bibliográfica: (ROBERTO William. CHOCAR Tereza. Português Linguagens. São Paulo: Atual Editora, 2005.)
Questão 16 – Língua Portuguesa (Gramática
16) Marque a alternativa correta.
a) Fiquei tão nervosa que mandei ele sair do quarto rapidamente.
b) Quando entrares, avisa-nos que iremos com você.
c) Se você sair, leve com você o gato.
d) Necessito encontrar-me com você na festa.
Gabarito: d
Resposta:
Recurso indeferido, alternativa marcada pelo candidato foi a letra B.
A resposta correta da questão número dezesseis é a letra “d”, pois:
Marque a alternativa correta.
O enunciado da questão é simples e claro. Apenas uma das opções está correta; as restantes, não. Corretas quanto à língua portuguesa, pois a prova trata-se de tal. O
candidato que for atento e dominar a língua portuguesa, como é de se esperar, sabe responder essa questão. As questões foram formuladas para induzir o candidato a
pensar, repensar e usar seus conhecimentos baseados nos conteúdos especificados no edital.
a) Fiquei tão nervosa que mandei ele sair do quarto rapidamente. (Errada. A forma correta seria: Fiquei tão nervosa que o mandei sair do quarto rapidamente.)
b) Quando entrares, avisa-nos que iremos com você. (Errado. A forma correta seria: Quando entrares, avise-nos que iremos contigo.)
c) Se você sair, leve com você o gato. (Errada. A forma correta seria: Se você sair, leve consigo o gato.)
d) Necessito encontrar-me com você na festa. (Alternativa construída de acordo com a norma culta da língua portuguesa.)
Abaixo, questões com enunciados semelhantes ao abordado acima:
1-Marque a alternativa correta:
a) Lula envelhece e Fernando Henrique rejuvenesce a olhos vistos.
b) Uma ou outra alunas ansiosas reclamavam do atraso dos professores.
c) O receio dos moradores eram os piores possíveis.
d) O alfinete sentia-se quites com as agulhas.
Fonte: (Apostila preparatória para processo seletivo simplificado - Seplag/DF - Editora Apicon – 2010)
2-Assinale a alternativa com erro.
a)Viverás eternamente tu e aqueles que lutarem.
b) A luta e a peleja indicava o mais forte.
c) Um ano, um mês, um dia será uma eternidade.
d) Desenhar e esculpir ajudam a coordenação.
(Fonte: Apostila preparatória para concurso - Banco do Brasil – Editora Vestcon – 2011)
3-Assinale a construção gramaticalmente incorreta:
a) Sem mim, ninguém fechará o negócio.
b) Isto é para mim?
c) Por mim, podem revelar a verdade.
d) Entre eu e ele não há mais nada a dizer.
Fonte: (Apostila preparatória para concurso – ECT – Editora Vesticon – 2009)

Em 05/04/2012, a empresa organizadora do Concurso informa que Para o cargo de Professor PI Creche, a questão nº 39 foi anulada em virtude da ausência da
palavra "exceto"; cumprindo os itens 7.1 e/f e 7.5 do Edital do Concurso Público. Houve retificação da classificação das inscrições nº 000536/000115/000121 de
acordo com o critério de desempate, item 6 do Edital.

Belo Horizonte, 23 de março de 2012, retificado em 02/04/2012 em virtude da anulação da questão n° 39.

Seap Consultoria e Concursos Públicos

