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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 01/2013 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Datas/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas 

divulgado em 21/10/2013, ordenado por cargo, conforme a seguir:   

 

Nome 
N° 

de Inscrição 
Cargo 

ADRIANA CARLA B. B. SANTOS 949 ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO 18 

Com relação às normas do Manual de redação da Presidência da República, as afirmações corretas são II, 

III e IV e, não tendo essa alternativa, não há resposta para a questão. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA.  

MÁRCIA REGINA DA SILVA 1651 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO 20 

Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação à 

leitura de “Quando a minha história conta a história de minha gente”, dos autores Nárlisson de Jesus 

Martins & Marilda Simões Guedes. As considerações não são pertinentes, pois o comando da questão 

solicita a alternativa INCORRETA.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme 

divulgado. 
 
Referente às questões 33, 35, 37 e 39, as considerações não são pertinentes. Os temas solicitados nas 

questões constam no programa de provas disponível no Edital do Concurso e são conhecimentos básicos 

da área. Recurso INDEFERIDO, mantém – se as alternativas conforme divulgado. 

ELANE APARECIDA PEREIRA 

RAQUELIANA GONÇALVES DE PAULA 

WILSON EDSON DA COSTA 

1186 

797 

483 

AUXILIAR DE SERV. GERAIS 

AJUDANTE DE SERV. GERAIS 

QUESTÃO 21 
As considerações da candidata em questão são pertinentes. Houve uma falha por parte do elaborador da 

questão ao marcar um relógio em 10 horas onde deveria ser 09 horas. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA.  

 

QUESTÃO 22 

O enunciado da questão pede à opção que corresponde à seqüência correta, logo temos uma seta para 
cima – uma para direita – uma para baixo, a seta que completa a questão é a seta para a esquerda, pois 

assim a seqüência estaria completa. Qualquer alternativa estaria repetindo uma seta que já existe. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 27 
Recurso DEFERIDO por constar em Ata da Sala nº 34 a falha da figura. Questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 28 

As considerações não são pertinentes. A questão pede para marcar a figura incorreta dentro da coleção. 

Temos 03 figuras geométricas e a seta não é uma figura geométrica. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 

a alternativa “D” conforme divulgado. 
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DÉBORA MOREIRA COSTA 
DELIANE BETANIA LOPES 

LEIDIANA FONSECA MUNIZ 

HELEN DAYANE BIÉ NUNES 

ZILMAR GERALDA DE A. SILVA 

540 
1408 

395 

117 

736 

ENFERMEIRO 

QUESTÃO 03 

A consideração do candidato em questão não é pertinente, pois na afirmação I, o autor estabelece uma 
relação entre o aspecto religioso e o materialista do povo brasileiro ao mostrar que a Semana Santa só é 

santa no nome. Deveria ser um período de retiro espiritual, mas pelo contrário, acaba sendo um período 

em que as pessoas enchem as estradas à procura de diversão. Já na afirmação IV, a religiosidade se 

resume ao que a maioria acachapante do povo brasileiro respondeu à pesquisa, que acredita em Deus. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 08 

No comando da questão já está subentendido que ao conjugar o verbo, o modo também está presente. As 

considerações são pertinentes. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

QUESTÃO 10 
O recurso do candidato procede, no enunciado deveria conter a incorreção quanto à concordância. Penas a 

alternativa D está incorreta, todas as outras estão corretas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

QUESTÃO 18 

Com relação às normas do Manual de redação da Presidência da República, as afirmações corretas são II, 

III e IV e, não tendo essa alternativa, não há resposta para a questão. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  

 

QUESTÃO 25 

As considerações não são pertinentes, pois segundo a lei orgânica do município de Datas no seu Art. 92 

temos: 
Art. 97. São assegurados ao contribuinte, dentre outros, os seguintes direitos: 

IV – a identificação do servidor nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações fiscais; VI – o 

recebimento de comprovante detalhado dos documentos, livros e mercadorias entregues à fiscalização ou 

por ela apreendidos; VII – a proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público nos atos de 

constituição e cobrança de tributos; 

O fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu estabelecimento, para a execução dos 
procedimentos de fiscalização, não é um direito do contribuinte. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “D” conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 27 

As considerações não são pertinentes, pois segundo a lei orgânica do município de Datas, temos: 
Art. 132. O Município garantirá ao portador de deficiência, nos termos da lei:  

 I – a participação na formulação da política para o setor;  II – o direito à informação, comunicação, 

transporte e segurança, por meio, dentre outros, da imprensa braille, da linguagem gestual, da 

sonorização de semáforo e da adequação dos meios de transporte e dos prédios públicos;  III  –  sistema  

especial  de  transporte  para  a  freqüência  às  escolas  e  clínicas  especializadas,  quando 

impossibilitadas de usar o sistema de transporte comum.  
 Parágrafo único. O Poder Público estimulará o investimento de pessoas físicas, na adaptação e aquisição 

de  equipamentos  necessários  ao  exercício  profissional  dos  trabalhadores  portadores  de  deficiência, 

conforme dispuser a lei. 

Portanto o município não garantirá a aquisição de equipamentos necessários a adaptação e ao exercício 

profissional dos trabalhadores portadores de deficiência, o Poder Público estimulará o investimento de 
pessoas físicas, na adaptação e aquisição de  equipamentos  necessários  ao  exercício  profissional  dos  

trabalhadores  portadores  de  deficiência. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme 

divulgado. 
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QUESTÃO 36 
De acordo com o Caderno de Atenção Básica – Manual Técnico para o Controle da Tuberculose pag. 09 

temos: 

“A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil geralmente acontece 

na infância. Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se tornam infectadas. A 

probabilidade que a TB seja transmitida depende de alguns fatores:  

• da contagiosidade do caso índice (doente bacilífero fonte da infecção);  
• do tipo de ambiente em que a exposição ocorreu;  

• da duração da exposição.” 

“A infecção tuberculosa, sem doença, significa que os bacilos estão no corpo da pessoa, mas o sistema 

imune os está mantendo sob controle. O sistema imune faz isto produzindo células chamadas macrófagos 

que fagocitam os bacilos e formam uma “barreira”, o granuloma, que mantém os bacilos sob controle. A 
infecção tuberculosa é detectada apenas pela prova tuberculínica (ver mais adiante). As pessoas infectadas 

e que não estão doentes não transmitem o bacilo.” 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica.pdf 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 40 
O assunto se refere ao Caderno de Atenção Básica nº 16 – Diabetes Mellitus, o termo hipoglicemia não 

necessitava ser usado na elaboração da questão, bastando apenas o seu significado. O uso dos termos 

“pulso rápido e cheio”, “pele fria e pegajosa” e “tremores” não prejudicou a resolução da questão. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 

 

CLEONICE PEREIRA DE SOUZA 1373 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

QUESTÃO 08 

No comando da questão já está subentendido que ao conjugar o verbo, o modo também está presente. As 

considerações são pertinentes. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

QUESTÃO 10 

O recurso do candidato procede, no enunciado deveria conter a incorreção quanto à concordância. Penas a 
alternativa D está incorreta, todas as outras estão corretas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

DIMAS RAMON MOTA QUEIROZ 

FABRÍCIO SILVA XAVIER 

RAIANE BARBOZA PRETES 

1248 

0807 

905 

FARMACÊUTICO / BIOQUÍBICO 

QUESTÃO 31 
As considerações são pertinentes. Houve um equívoco na elaboração da questão. O tema Farmacologia 

não foi solicitado no programa de provas disponível no Edital. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

QUESTÃO 32 

As considerações não são pertinentes. Consta no programa de prova do Edital o seguinte tema: 
"Microbiologia da Infecção Hospitalar" conhecer dos agentes anti-sépticos é um conhecimento básico. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 34 

As considerações são pertinentes. Houve um equívoco na elaboração da questão. O tema Farmacologia 

não foi solicitado no programa de provas disponível no Edital. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 36 

As considerações são pertinentes. Houve um equívoco na elaboração da questão ao utilizar a 
regra de três simples. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 37 

As considerações são pertinentes. Houve um equívoco na elaboração da questão. O tema Farmacologia 

não foi solicitado no programa de provas disponível no Edital. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 40 
As considerações não são pertinentes. Consta no programa de prova do Edital o seguinte tema: 

"bioquímica de líquidos corporais" conhecer a química dos anticoagulantes é conhecimento básico. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica.pdf
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DIMAS RAMON MOTA QUEIROZ 
Recurso INDEFERIDO por não manifestar-se durante o horário da Prova Objetiva, sobretudo no tocante 

aos Conhecimentos Específicos. 

 

JANETTE MOURÃO M. DE ÁVILA 1469 FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO 18 

Com relação às normas do Manual de redação da Presidência da República, as afirmações corretas são II, 
III e IV e, não tendo essa alternativa, não há resposta para a questão. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA.  

 

QUESTÃO 25 

As considerações não são pertinentes, pois segundo a lei orgânica do município de Datas no seu Art. 92 

temos: 
Art. 97. São assegurados ao contribuinte, dentre outros, os seguintes direitos: 

IV – a identificação do servidor nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações fiscais; VI – o 

recebimento de comprovante detalhado dos documentos, livros e mercadorias entregues à fiscalização ou 

por ela apreendidos; VII – a proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público nos atos de 

constituição e cobrança de tributos; 

O fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu estabelecimento, para a execução dos 
procedimentos de fiscalização, não é um direito do contribuinte. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “D” conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 27 

As considerações não são pertinentes, pois consta no programa de provas, Anexo II do Edital do Concurso, 
o seguinte:  

III – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1.Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 2. Improbidade Administrativa – Lei de Improbidade Administrativa - Pessoas alcançadas pela 

Lei da Improbidade Administrativa. 3. A responsabilidade do servidor público. 4 – Organização do Estado – 

Da organização política-administrativa – Dos Municípios – Da Administração Pública. 5.Licitação – 
Princípios – Modalidades – Procedimento – Anulação e revogação – 6. Estatuto dos Servidores do Município 
de Datas.  Sugestões Bibliográficas: MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 

27 ª Edição. Malheiros Editores, São Paulo, 2010. Capítulos II a V. BRASIL, Constituição Federal de 1988 

– Título III, Capítulo I – Da organização político administrativa, Capítulo IV - Dos Municípios e Capítulo 

VII, Seção I, II e III, Da Administração Pública. Direitos e Garantias fundamentais constitucionais. - 

BRASIL, Lei 8.429/1992. BRASIL, Lei n.º 8.666/1993. BRASIL, Lei n.º 10.520/2002. BRASIL, Lei 
Complementar Federal n.º 123/2006. Lei Orgânica Municipal de Datas. Estatuto dos Servidores do 

Município de Datas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado. 

 

QUESTÃO 37 

As considerações não são pertinentes, pois é de se esperar a seguinte posição da escápula na posição 
inicial e final do movimento. Posição Inicial: Depressão, protração e rotação para baixo. Posição final: 

elevação, retração e rotação para cima. Consultar Técnicas em Reabilitação Musculoesquelética – Prendice 

Wilian E. – Voight Michael – Pág 193. 

Síntese do livro: 

http://books.google.com.br/books?id=UV-Pk2gwy34C&pg=PA193&lpg=PA193&dq=%22Posi%C3%A7% 

C3%A3o+final+eleva%C3%A7%C3%A3o,+retra%C3%A7%C3%A3o+e+rota%C3%A7%C3%A3o+para+ 
cima&source=bl&ots=izsBOlAxIQ&sig=iCU8__Vu4t6v82jrlXxlcwBVDiA&hl=pt-BR&sa=X&ei=WjR9UpzJDo 

__4AO65IGICg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Posi%C3%A7%C3%A3o%20final%20eleva%C3%A

7%C3%A3o%2C%20retra%C3%A7%C3%A3o%20e%20rota%C3%A7%C3%A3o%20para%20cima&f=false 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme divulgado. 

 
 

 

 

 

 

 

http://books.google.com.br/books?id=UV-Pk2gwy34C&pg=PA193&lpg=PA193&dq=%22Posi%C3%A7%25%20C3%A3o+final+eleva%C3%A7%C3%A3o,+retra%C3%A7%C3%A3o+e+rota%C3%A7%C3%A3o+para+%20cima&source=bl&ots=izsBOlAxIQ&sig=iCU8__Vu4t6v82jrlXxlcwBVDiA&hl=pt-BR&sa=X&ei=WjR9UpzJDo%20__4AO65IGICg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Posi%C3%A7%C3%A3o%20final%20eleva%C3%A7%C3%A3o%2C%20retra%C3%A7%C3%A3o%20e%20rota%C3%A7%C3%A3o%20para%20cima&f=false
http://books.google.com.br/books?id=UV-Pk2gwy34C&pg=PA193&lpg=PA193&dq=%22Posi%C3%A7%25%20C3%A3o+final+eleva%C3%A7%C3%A3o,+retra%C3%A7%C3%A3o+e+rota%C3%A7%C3%A3o+para+%20cima&source=bl&ots=izsBOlAxIQ&sig=iCU8__Vu4t6v82jrlXxlcwBVDiA&hl=pt-BR&sa=X&ei=WjR9UpzJDo%20__4AO65IGICg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Posi%C3%A7%C3%A3o%20final%20eleva%C3%A7%C3%A3o%2C%20retra%C3%A7%C3%A3o%20e%20rota%C3%A7%C3%A3o%20para%20cima&f=false
http://books.google.com.br/books?id=UV-Pk2gwy34C&pg=PA193&lpg=PA193&dq=%22Posi%C3%A7%25%20C3%A3o+final+eleva%C3%A7%C3%A3o,+retra%C3%A7%C3%A3o+e+rota%C3%A7%C3%A3o+para+%20cima&source=bl&ots=izsBOlAxIQ&sig=iCU8__Vu4t6v82jrlXxlcwBVDiA&hl=pt-BR&sa=X&ei=WjR9UpzJDo%20__4AO65IGICg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Posi%C3%A7%C3%A3o%20final%20eleva%C3%A7%C3%A3o%2C%20retra%C3%A7%C3%A3o%20e%20rota%C3%A7%C3%A3o%20para%20cima&f=false
http://books.google.com.br/books?id=UV-Pk2gwy34C&pg=PA193&lpg=PA193&dq=%22Posi%C3%A7%25%20C3%A3o+final+eleva%C3%A7%C3%A3o,+retra%C3%A7%C3%A3o+e+rota%C3%A7%C3%A3o+para+%20cima&source=bl&ots=izsBOlAxIQ&sig=iCU8__Vu4t6v82jrlXxlcwBVDiA&hl=pt-BR&sa=X&ei=WjR9UpzJDo%20__4AO65IGICg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Posi%C3%A7%C3%A3o%20final%20eleva%C3%A7%C3%A3o%2C%20retra%C3%A7%C3%A3o%20e%20rota%C3%A7%C3%A3o%20para%20cima&f=false
http://books.google.com.br/books?id=UV-Pk2gwy34C&pg=PA193&lpg=PA193&dq=%22Posi%C3%A7%25%20C3%A3o+final+eleva%C3%A7%C3%A3o,+retra%C3%A7%C3%A3o+e+rota%C3%A7%C3%A3o+para+%20cima&source=bl&ots=izsBOlAxIQ&sig=iCU8__Vu4t6v82jrlXxlcwBVDiA&hl=pt-BR&sa=X&ei=WjR9UpzJDo%20__4AO65IGICg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Posi%C3%A7%C3%A3o%20final%20eleva%C3%A7%C3%A3o%2C%20retra%C3%A7%C3%A3o%20e%20rota%C3%A7%C3%A3o%20para%20cima&f=false
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FABIANO ROBERT OTONI 
IRIVALTER GERALDO GUEDES 

NIELSON GERALDO DE MATOS 

ROGÉRI COELHO 

SÉRGIO RICARDO DA SILVA 

VALDEMIR BARBOSA DOS S. JÚNIOR 

2040 
472 

137 

630 

1260 

48 

MOTORISTA / OPERADOR DE RETRO 

ESC. E PATROL 

QUESTÃO 22 
Houve um equívoco na marcação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se a questão para alternativa 

correta a letra “D”. 

CARLIANE CRISTINA MOREIRA 493 NUTRICIONISTA 

QUESTÃO 18 

Com relação às normas do Manual de redação da Presidência da República, as afirmações corretas são II, 

III e IV e, não tendo essa alternativa, não há resposta para a questão. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  

 

CARLOS BATISTA FILHO 1317 ZELADOR ESCOLAR 

QUESTÃO 22 

O enunciado da questão pede à opção que corresponde à seqüência correta, logo temos uma seta para 

cima – uma para direita – uma para baixo, a seta que completa a questão é a seta para a esquerda, pois 
assim a seqüência estaria completa. Qualquer alternativa estaria repetindo uma seta que já existe. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado. 

 

 Julgamento de recurso retificado para o cargo de Motorista, Operador de Máquina e Operador de 

Retro Escavadeira para questão n° 22. 

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2013. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda 


