
 
 

                JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

 
Conforme Edital n° 001/2016 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das Provas Objetivas, divulgado em 
24/10/2016, ordenados por cargo conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

FERNANDA AMORIM BOSEJA DE MORAIS 
SAMANTHA BARRETO DOS SANTOS PAIVA 

WILLIAN LOURENÇO CARSOSO 

863 
475 
474 

01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 02 
Primeiramente, pode-se afirmar que “porque” é uma palavra átona, pois não leva acento tônico em nenhuma de suas 
sílabas. Analisando-se a palavra internamente, reparamos que há uma hierarquia de sons entre as duas sílabas “por” e 
“que”. Nesse caso seria uma palavra paroxítona. Segundo Celso Cunha e Lindley Cintra: “Conjunções são vocábulos 
gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração” e “átonos são 
aqueles pronunciados tão fracamente que, na frase, precisam apoiar-se no acento tônico de um vocábulo vizinho”. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 08 
A questão solicita os itens que tenham ao menos uma palavra escrita incorretamente. Dessa forma, no item III, a palavra 
"renunciações" não existe; ainda, a palavra "da" ("empreendimento") está escrita de maneira incorreta. Portanto, itens I 
e III apresentam ao menos uma palavra escrita de maneira incorreta.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 19 
Segue resolução: 
C² + c² = hip² 
X² + 84² = 105² 
X² = 105² - 84² 
X = 63 cm 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 25 
A palavra "entre" quer dizer que o Sistema Operacional é responsável por fazer a mediação entre o funcionamento dos 
softwares da categoria dos aplicativos e do hardware. As duas informações estão corretas. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado. Fonte:http://docplayer.com.br/3699446-Informatica-aplicada-curso-
alfabetizacao-avancada-em-lingua-portuguesa-matematica-tecnologia-e-empreendedorismo.html 

 
QUESTÃO 27 
A presente questão analisa o filtro denominado "tipo", dentre os quais podemos encontrar: qualquer tipo, rosto, foto, clip 
art, desenho linear e animação. O filtro preto e branco não é encontrado nesta pesquisa, mas sim junto ao grupo "cor". 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

DANIEL PHILLIPE LOURENÇO LAGE 703 04 – AUXILIAR DE SERV. GERAIS 

QUESTÃO 09 
Houve equívoco na elaboração da questão, pois não a opções corretas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.                                                                                                                     

ANDRE LUIZ DE FREITAS S PARENTONI 
CRISTIANE APARECIDA CRIDOLA DE SOUZA 

EDUARADA EMERECIANA G. PARENTONI 
FLAVIANA GEORGEA F. FLORIANO 
GUTHIERRE MENDES RODRIGUES 

JOSÉ RICARDO CAMINI 
LEONARDO DIMAS DA SILVA GOMES 

LEONARDO MIRANDA GUIMARÃES 
LUCAS MOREIRA DA SILVA 
MATEUS MARTINS RIBEIRO 
RAMON RIBEIRO MILAGRES 

1188 
172 
1190 
648 
585 
191 
402 

756 
685 
784 
266 

05 - DIGITADOR 

 
QUESTÃO 01 
A substituição de “deveriam ser utilizados” por “se deveriam utilizar” apenas alterou a voz do verbo de passiva analítica 
para passiva sintética com o uso do pronome apassivador “se”. Esta forma verbal continua concordando em número e 
pessoa (terceira pessoa do plural “medicamentos”) com o sujeito da oração. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 



 

QUESTÃO 04 
Segundo o dicionário Michaelis:  "Bater vti e vint 32  Dar pancadas curtas com os nós dos dedos ou com qualquer objeto 
em portas ou janelas para que as abram:  Bateram à minha porta e desapareceram.   Nunca entre no meu quarto sem 
bater. “E sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos, quando ouviu bater na porta” 
(AA1)”. Portanto, é plenamente possível a utilizar da preposição "em" para complementar o sentido do verbo "bater". 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 06 
A alternativa C não é uma oração, tampouco período simples, pois não é constituída por verbos de ação ou de ligação. 
Existe, sim, um único adjetivo originado de um verbo ("concluídas"), que pode ter confundido o candidato na oração da 

QUESTÃO 02 
Segundo Celso Cunha e Lindley Cintra: “Dá-se o nome de hiato ao encontro de duas vogais”. Conforme se sabe, não 
existe semivogal sozinha em uma sílaba. Portanto, está incorreto afirmar que o hiato deve ser formado por vogal e 

semivogal, sendo, na realidade, duas vogais. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 03 
Analisando-se a alternativa A, temos: “Como você espera....” – “como” desempenha função de advérbio interrogativo de 
modo. “Não entendo como...” - “como” indica modo em uma interrogação indireta e portanto classifica-se como advérbio 
interrogativo de modo. No gabarito da questão, em “mais difíceis”, o termo “mais” relaciona-se a um adjetivo e assim 
desempenha função de advérbio de intensidade; em “mais pessoas” o termo “mais” relaciona-se a um substantivo e, 
portanto, desempenha função de pronome indefinido. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 

 
QUESTÃO 08 
Os advérbios classificam-se sintaticamente como adjuntos adverbiais. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito 
conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 10 
A ideia entre as orações é de adversidade, devendo ser utilizada, dentre as alternativas, a conjunção adversativa “não 
obstante”. A conjunção “conquanto”, segundo Celso Cunha, classifica-se como subordinada concessiva, não se 
confundindo com coordenada adversativa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 14 
O equívoco de digitação confunde a resolução da questão, desta forma, o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 16 
Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações. Problemas envolvendo 
análise combinatória. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 17 
Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações. Problemas envolvendo 

análise combinatória. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

QUESTÃO 18 
Segue resolução: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
       𝑥 =

−15 ± √152 − 4 ∗ 9 ∗ −6

2 ∗ 9
     𝑥 =

−15 ± √441

18
  𝑥′ =  

6

18
  𝑒  𝑥′′ = −2 

Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 26 
Um sistema operacional pode ser definido como um conjunto de programas especialmente feitos para a execução de 
várias tarefas, entre as quais servir de intermediário entre o utilizador e o computador. Um sistema operacional, tem 
também como função, gerir todos os periféricos de um computador. A resolução da presente questão deve levar em conta 
apenas as informações que estão presentes na mesma; desta forma, a palavra hardware presente na segunda informação 
deve ser entendida como o computador em si. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 29 
Com o lançamento do Windows Vista, pudemos ver a estreia do Aero, responsável pelos efeitos visuais de sombra e 
transparência da Área de trabalho. Com o Windows 7, a interface foi aprimorada, ganhando suporte a telas touchscreen 
e multitouch, além de apresentar uma barra de ferramentas totalmente reformulada e o Aero Shake, que permite 
interação com as janelas ao sacudi-las. A alternativa “B” não diz respeito ao Aero, mas sim ao Aero Shake. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

FERNANDA SENA STEHLING 155 06 – ECONOMISTA DOMÉSTICO 

 



classificação em oração ou não. Portanto, na alternativa C é apenas uma frase, e não oração. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 
QUESTÃO 24 
A unanimidade dos pesquisadores indica que Vigotsky elaborou suas ideias dentro do contexto da ebulição ocasionada 
pelo clima da revolução bolchevique, e foi por ela diretamente influenciada. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o 
gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 11 
SEM = CO/HI 
SEN42° = CO/45 
0,67 = CO/45 
CO = 0,67*45 
CO = 30,15 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “B”. 

 

QUESTÃO 10 
De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, inclui-se na regra das proparoxítonas as paroxítonas terminadas em 
ditongo, seguido ou não de “s” (gabarito da questão). Verdade é que se existisse alternativa dando a opção de “paroxítona 
terminada em ditongo”, a questão seria anulada. Mas tal regra está incluída na alternativa “B”, não dando margem para 
dúbias intepretações. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 
QUESTÃO 11 
SEM = CO/HI 
SEN42° = CO/45 
0,67 = CO/45 
CO = 0,67*45 
CO = 30,15 
Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “B”. 

 
 

 
 
 

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2016. 
 
 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 

DEILA MARA ROSA 357 07 – ESPECIALISTA PEDAGÓGICO 

NAYANNE DA COSTA ANDRADE 974 08 - FARMACÊUTICO 

EDMAR LEITE MEIRELES 1106 10 – MOTORISTA I 

JULYAN CAMILO GOMES 227 12 - PSICÓLOGO 


