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Conforme Edital n° 01/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre/MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas 
divulgado em 12/11/2012, ordenado por cargo, conforme a seguir:    
 

Nome N° de Inscrição Cargo 

Rafhael Camargo B. Ribeiro 403 Assistente Administrativo 

Questão 1 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – De acordo com o Dicionário Aurélio o significado da palavra malhada em seu segundo item é “que tem 
malhas ou manchas”. Ou seja, malhada no contexto quer dizer manchada.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: Está incorreto, pois usa-se obrigatoriamente o artigo antes de nomes de horas. 
Logo a frase correta seria “Estarei em casa entre as nove e as dez horas”.  
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar à mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo. Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. 
Editora Atual. 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme Gabarito divulgado. 

Cátia dos Santos Marques 
Lindsey de Oliveira Macedo 

104 
425 

Assistente Social 

Questão 03: 
O número de estrofes que se refere a pergunta não está de acordo com as alternativas. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: A primeira vista parece estranho, porém está absolutamente correto. O segredo 
desta questão é não confundir numeral (noventa anos, sessenta anos) com o substantivo (um noventa, dois 
noventas, um sessenta, vários sessentas...). Os anos sessentas são: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Logo 
temos vários sessentas juntos. Exemplo disto, podemos citar como falamos para escrever o número 6060. Dizemos: 
“escreva dois sessentas” e não dois sessenta... 
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar a mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo.  
Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. Editora Atual. Domingos Paschoal Cegalla - Dicionário de 
Dificuldades da Língua Portuguesa. Editora L&PM. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 18: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando os itens III e V são os determinantes para a resposta correta. O item III apresenta a 
resposta correta abaixo-assinados, pois o componente com flexão nominal flexionou-se enquanto o outro fica 
invariável (advérbio abaixo).  
ASPECTO 3 – Analisando o item V em diversas fontes e diversos gramáticos citam ambas as flexões como corretas. 
Ou seja, para o plural do item V são admitidos “corre-corres” ou “corres-corres”. Logo a questão que define se a 
resposta está correta ou não é o item III e não o item V conforme a candidata menciona em seu recurso. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
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Questão 25: 
ASPECTO 1 – A questão apresentou falha na sua digitação na alternativa “A” onde comando seria CTRL+Q.  
ASPECTO 2 – As considerações do candidato em questão são pertinentes, pois não há alternativa correta.  
A questão não possui alternativa correta, recurso DEFERIDO, questão anulada. 

 
Questão 34 
O recurso foi INDEFERIDO, a questão está anulada, pois contém duas alternativas iguais, conforme ata de prova.    
 
Questão 36 
A pergunta refere - se a várias atribuições do Conselho Tutelar e a resposta “C” é um resumo do  artigo 136 do 
Capitulo II do Estatuto da Criança e Adolescente,que  se refere à varias atribuições do Conselho Tutelar.como: 

I- Atender as crianças e adolescentes na hipóteses previstas no arts 98 e 105, aplicando as medidas prevista 
no art.101,I a VII; 

II- Atender e aconselhar os pais ou responsáveis , aplicando as medidas previstasno Art.129, I a VII 
III- Promover a execução de suas decisões , podendo para tanto : 
a- requisitar serviços públicos nas áreas de Saúde ,Educação , Serviço Social , Previdência , trabalho         e 
segurança . 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”conforme Gabarito divulgado. 

 
Questão 40 
A resposta está bem explícita no Capitulo II, art 93: As entidades que mantenham programa de abrigo poderão, em 
caráter excepcional   e de urgência, abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade 
competente, fazendo comunicação do fato  até o segundo dia útil imediato. 
Observação. Não pode ser no dia seguinte, pois se o dia seguinte for um sábado ou domingo, o fórum estará 
fechado.    
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 

Delaci das Dores Varizi 
Fabiana de Souza Capobiango 

Mislene de Paiva Lima 

355 
241 
234 

Enfermeiro Hospitalar 

Questão 03: 
O número de estrofes que se refere a pergunta não está de acordo com as alternativas. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 10 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – Analisando o enunciado percebemos que é solicitado onde as ideias estão “claras”. Logo a estrofe II 
possui maior número de ideias sobre a solidão de José.  
ASPECTO 3 – Analisando a referência do recurso podemos perceber que a fonte não é confiável, uma vez que a 
mesma até distorce um item importante trocando “teogonia” por “teologia”... Logo verifica-se que a referência não 
percebeu o erro e assim colocou um termo que distorce o poema. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: A primeira vista parece estranho, porém está absolutamente correto. O segredo 
desta questão é não confundir numeral (noventa anos, sessenta anos) com o substantivo (um noventa, dois 
noventas, um sessenta, vários sessentas...). Os anos sessentas são: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Logo 
temos vários sessentas juntos. Exemplo disto, podemos citar como falamos para escrever o número 6060. Dizemos: 
“escreva dois sessentas” e não dois sessenta... 
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar a mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo.  
Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. Editora Atual. Domingos Paschoal Cegalla - Dicionário de 
Dificuldades da Língua Portuguesa. Editora L&PM. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 25: 
ASPECTO 1 – A questão apresentou falha na sua digitação na alternativa “A” onde comando seria CTRL+Q.  
ASPECTO 2 – As considerações do candidato em questão são pertinentes, pois não há alternativa correta.  
A questão não possui alternativa correta, recurso DEFERIDO, questão anulada. 
Questão 33 
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ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO 2 – Houve realmente um erro na divulgação do referido gabarito, pois conforme já elucidado pelo aspecto 
anterior neste a resposta correta é a letra “B” e não a letra “C”, conforme foi divulgado. 
Houve um equívoco ao divulgar o gabarito. O recurso foi DEFERIDO, portanto altera – se a resposta do gabarito para 
letra “B”. 

 
Questão 38 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – A comissão de análise de recursos verificou que a questão mesmo atendendo ao disposto nos 
conhecimentos específicos relatados no referido edital, bem como, trata-se de uma “sugestão bibliográfica”, achou 
por bem anular a questão, uma vez que a fonte não foi previamente citada.  
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 

Leila Aparecida Ramos Veresímo 
Priscila Aparecida de A. Ribeiro 

358 
120 

Farmacêutico 

Questão 03: 
O número de estrofes que se refere a pergunta não está de acordo com as alternativas. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 10 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – Analisando o enunciado percebemos que é solicitado onde as ideias estão “claras”. Logo a estrofe II 
possui maior número de ideias sobre a solidão de José.  
ASPECTO 3 – Analisando a referência do recurso podemos perceber que a fonte não é confiável, uma vez que a 
mesma até distorce um item importante trocando “teogonia” por “teologia”... Logo verifica-se que a referência não 
percebeu o erro e assim colocou um termo que distorce o poema. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: A primeira vista parece estranho, porém está absolutamente correto. O segredo 
desta questão é não confundir numeral (noventa anos, sessenta anos) com o substantivo (um noventa, dois 
noventas, um sessenta, vários sessentas...). Os anos sessentas são: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Logo 
temos vários sessentas juntos. Exemplo disto, podemos citar como falamos para escrever o número 6060. Dizemos: 
“escreva dois sessentas” e não dois sessenta... 
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar a mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo.  
Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. Editora Atual. Domingos Paschoal Cegalla - Dicionário de 
Dificuldades da Língua Portuguesa. Editora L&PM. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 

 
Questão 14 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO 2 – O item II utiliza o termo “a gente” no lugar de “nós” o que poderia ferir a norma culta se a frase fosse 
dentro de um contexto formal, científico ou técnico. Porém a utilização é coloquial numa frase de sentido brando e 
não num contexto formal. Basta verificar o sentido da mesma para constatar isto. Logo o item II está correto, pois tal 
termo ou frase pode ser encontrado em vários textos da nossa literatura. 
ASPECTO 3 – Sobre o item III de acordo com a norma culta, após as preposições emprega-se a forma oblíqua dos 
pronomes pessoais. Logo o item III está correto.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questões 31 a 40 
Recurso DEFERIDO para a anulação das questões 31, 34, 36 e 40, pois houve um equívoco de digitação na 
montagem das provas. 
 
Questão 32 
Recurso INDEFERIDO, pois trata – se da matéria de Determinação de lipídios      Diagnósticos Clínicos e Tratamento 
por Métodos Laboratoriais. 20ª edição, São Paulo: Editora Manole, 2008. LIMA, A. Oliveira; SOARES, J. Benjamim, 
GRECO, J. B. Métodos de Laboratório Aplicados a Clínica: Técnica e Interpretação. 8ª edição, Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara Koogam, 2001. Mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
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Questão 33 
Recurso INDEFERIDO, pois trata – se da matéria Correlação clínica, metabolismos.            Diagnósticos Clínicos e 
Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ª edição, São Paulo: Editora Manole, 2008. LIMA, A. Oliveira; SOARES, J. 
Benjamim, GRECO, J. B. Métodos de Laboratório Aplicados a Clínica: Técnica e Interpretação. 8ª edição, Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogam, 2001. MASTROENI, Marco F. Mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito 
divulgado. 
 
Questão 35 
Recurso INDEFERIDO, pois trata – se da matéria CORRELACAO CLINICA E bioquímica de líquidos biológicos       
Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ª edição, São Paulo: Editora Manole, 2008. LIMA, 
A. Oliveira; SOARES, J. Benjamim, GRECO, J. B. Métodos de Laboratório Aplicados a Clínica: Técnica e 
Interpretação. 8ª edição, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogam, 2001. MASTROENI, Marco F. Mantém – se a 
alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 
Questão 37 
Recurso INDEFERIDO, pois trata – se da matéria HEMATOLOGIA CLINICA Hematologia: Fundamentos e Prática. 
1ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2004.     MANUAL DE HEMATOLOGIA DE WILLIAMS. 6ª edição, Editora 
Artmed, 2005; ZAGO, M. A. et a. Mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 
 
Questão 38 
Recurso INDEFERIDO, pois trata – se da matéria HEMATOLOGIA CLINICA    Hematologia: Fundamentos e Prática. 
1ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2004.    MANUAL DE HEMATOLOGIA DE WILLIAMS. 6ª edição, Editora 
Artmed, 2005; ZAGO, M. A. et AL. Mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 

 
Questão 39 
Recurso INDEFERIDO, pois trata – se da matéria Imunologia clínica.      ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew H; 
SHIV, Pillici. Imunologia Celular e Molecular. 6ª edição, Editora: Elsevier, 2005. BAYNES, John W; DOMINICZAK, 
Marke H. Mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.  

Felipe Lima Pedreiro  167 Nutricionista 

Questão 03: 
O número de estrofes que se refere a pergunta não está de acordo com as alternativas. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 10 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – Analisando o enunciado percebemos que é solicitado onde as ideias estão “claras”. Logo a estrofe II 
possui maior número de ideias sobre a solidão de José.  
ASPECTO 3 – Analisando a referência do recurso podemos perceber que a fonte não é confiável, uma vez que a 
mesma até distorce um item importante trocando “teogonia” por “teologia”... Logo verifica-se que a referência não 
percebeu o erro e assim colocou um termo que distorce o poema. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: A primeira vista parece estranho, porém está absolutamente correto. O segredo 
desta questão é não confundir numeral (noventa anos, sessenta anos) com o substantivo (um noventa, dois 
noventas, um sessenta, vários sessentas...). Os anos sessentas são: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Logo 
temos vários sessentas juntos. Exemplo disto, podemos citar como falamos para escrever o número 6060. Dizemos: 
“escreva dois sessentas” e não dois sessenta... 
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar a mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo.  
Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. Editora Atual. Domingos Paschoal Cegalla - Dicionário de 
Dificuldades da Língua Portuguesa. Editora L&PM. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 25: 
ASPECTO 1 – A questão apresentou falha na sua digitação na alternativa “A” onde comando seria CTRL+Q.  
ASPECTO 2 – As considerações do candidato em questão são pertinentes, pois não há alternativa correta.  
A questão não possui alternativa correta, recurso DEFERIDO, questão anulada. 
Questão 39 
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De acordo com o texto abaixo, os fosfolipídeos são sim constituídos por uma molécula de glicerol ligada a dois ácidos 
graxos e um fosfato. Possuem uma extremidade hidrofílica (solúvel em água) e outra hidrofóbica (insolúvel em água), 
o que lhes confere uma propriedade emulsificante (capaz de separar as partículas de gordura). 
Sendo as duas alternativas incorretas a III e IV. 
Os principais tipos de lipídios são: 
- Ácidos graxos: cadeias de carbono ligadas a moléculas de hidrogênio com um radical ácido (carboxila – COOH) 
em uma das extremidades. Dificilmente são encontrados livres na natureza e constituem as unidades básicas dos 
triglicerídios. Os ácidos graxos ?-3 (ômega-3) e ?-6 (ômega-6) são chamados de ácidos graxos essenciais, apesar de 
serem produzidos pelo organismo. Podem ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. 
- Triacilgliceróis (triglicerídios, triglicérides): compostos por 3 ácidos graxos ligados à um glicerol (álcool 
tricarboxílico). Existem também os monoglicerídios (glicerol ligado a um ácido graxo) e os diglicerídios (glicerol ligado 
a dois ácidos graxos). Os triglicerídios são os tipos de lipídio mais abundante da dieta (80%) e são classificados em 
triglicerídios de cadeia curta (TCC), média (TCM) ou longa (TCL). 
- Fosfolipídios: constituídos por uma molécula de glicerol ligada a dois ácidos graxos e um fosfato. Possuem uma 
extremidade hidrofílica (solúvel em água) e outra hidrofóbica (insolúvel em água), o que lhes confere uma 
propriedade emulsificante (capaz de separar as partículas de gordura). 
- Lipoproteínas: agregados macromoleculares compostos por proteínas (apoproteínas), fosfolipídios, triglicerídios e 
colesterol. Desempenham funções de transporte de moléculas (como vitaminas lipossolúveis) e são classificadas de 
acordo com a sua densidade – dada pela proporção de lipídios e proteínas – em quilomícrons, VLDL, LDL ou HDL. 
- Colesterol: apesar de possuir uma estrutura diferenciada, o colesterol é classificado como lipídio por ser insolúvel 
em água. É encontrado exclusivamente em alimentos de origem animal e sintetizado pelo fígado (20 mg/Kg/dia), o 
que restringe seu consumo na dieta.  
Funções: os fosfolipídios (especialmente a lecitina) são os principais elementos constituintes das membranas de 
todas as células, devido a sua capacidade de conferir a semi-permeabilidade (lado hidrofóbico no interior da 
membrana e lado hidrofílico em contato com o meio aquoso), e participam da constituição da bile (responsável pela 
digestão das gorduras). Além disso, os lipídios desempenham importantes papéis nos processos imunológicos, na 
síntese de hormônios, na manutenção da temperatura corporal e no transporte de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e 
K). Alimentos ricos em lipídios têm um sabor característico (agradável ao paladar humano), proporcionam saciedade 
(devido à digestão mais lenta) e fornecem energia. Os triglicerídios são oxidados (geração de ATP - energia) ou 
estocados nas células adiposas. O consumo excessivo de ácidos graxos saturados e de colesterol (presentes nos 
alimentos de fonte animal) está relacionado ao desenvolvimento de ateromas (placas de gorduras aderidas à parede 
vascular), dislipidemias (“colesterol alto”) e de doenças cardiovasculares. O consumo de ácidos graxos insaturados 
(presentes nos alimentos de origem vegetal e em alguns peixes) está associado à redução do risco de doenças ou 
complicações cardiovasculares e ao equilíbrio das frações de colesterol (reduz o LDL – colesterol “ruim” – e aumenta 
o HDL – colesterol “bom”). A carência de lipídios pode causar dermatites, sensação acentuada de frio, redução na 
produção de hormônios e das vitaminas lipossolúveis e comprometimento da bainha de mielina (revestimento das 
células nervosas). 
O recurso foi INDEFERIDO pelo fato da alternativa II estar correta, mantém – se a alternativa “A” conforme Gabarito 
divulgado. 

Imaculada Cristina Masse 
Josiane de Jesus Martins 

434 
449 

Oficial Administrativo 

Questão 1 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – De acordo com o Dicionário Aurélio o significado da palavra malhada em seu segundo item é “que tem 
malhas ou manchas”. Ou seja, malhada no contexto quer dizer manchada.  
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: Está incorreto, pois usa-se obrigatoriamente o artigo antes de nomes de horas. 
Logo a frase correta seria “Estarei em casa entre as nove e as dez horas”.  
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar à mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo. Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. 
Editora Atual. 
 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme Gabarito divulgado. 
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Fernando César Barbosa 319 Professor de Educação Física 

Recurso DEFERIDO com a anulação das questões 01, 03, 04, 06 e 08 por motivo de erro de digitação e equívoco na 
montagem das questões por parte do elaborador. 
 
Questão 10 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – Analisando o enunciado percebemos que é solicitado onde as ideias estão “claras”. Logo a estrofe II 
possui maior número de ideias sobre a solidão de José.  
ASPECTO 3 – Analisando a referência do recurso podemos perceber que a fonte não é confiável, uma vez que a 
mesma até distorce um item importante trocando “teogonia” por “teologia”... Logo verifica-se que a referência não 
percebeu o erro e assim colocou um termo que distorce o poema. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A”conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 11 
ASPECTO 1 - A alternativa esperada da questão é a “B”. 
ASPECTO 2 – A resposta correta está demonstrada na “ 3ª estrofe ” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B”conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: A primeira vista parece estranho, porém está absolutamente correto. O segredo 
desta questão é não confundir numeral (noventa anos, sessenta anos) com o substantivo (um noventa, dois 
noventas, um sessenta, vários sessentas...). Os anos sessentas são: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Logo 
temos vários sessentas juntos. Exemplo disto, podemos citar como falamos para escrever o número 6060. Dizemos: 
“escreva dois sessentas” e não dois sessenta... 
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar a mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo.  
Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. Editora Atual. Domingos Paschoal Cegalla - Dicionário de 
Dificuldades da Língua Portuguesa. Editora L&PM. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 

Grazielle Nogueira da Silva 
Maria Aparecida Neves Silva 

322 
356 

Professor I 

Questão 03: 
O número de estrofes que se refere a pergunta não está de acordo com as alternativas. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 

Bethânia Maria Pitta 
Lucas de Souza Teixeira 
Nairely Luiza da Costa 

Rodrigo Barbosa do Nascimento 
Valquíria Trota Massi Oliveira 

278 
323 
210 
102 
233 

Psicólogo 

Questão 03: 
O número de estrofes que se refere a pergunta não está de acordo com as alternativas. 
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada. 
 
Questão 10 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – Analisando o enunciado percebemos que é solicitado onde as ideias estão “claras”. Logo a estrofe II 
possui maior número de ideias sobre a solidão de José.  
ASPECTO 3 – Analisando a referência do recurso podemos perceber que a fonte não é confiável, uma vez que a 
mesma até distorce um item importante trocando “teogonia” por “teologia”... Logo verifica-se que a referência não 
percebeu o erro e assim colocou um termo que distorce o poema. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 11 
ASPECTO 1 - A alternativa esperada da questão é a “B”. 
ASPECTO 2 – A resposta correta está demonstrada na “ 3ª estrofe ” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B”conforme Gabarito divulgado. 
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Questão 13 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.  
ASPECTO 2 – Analisando o item I: A primeira vista parece estranho, porém está absolutamente correto. O segredo 
desta questão é não confundir numeral (noventa anos, sessenta anos) com o substantivo (um noventa, dois 
noventas, um sessenta, vários sessentas...). Os anos sessentas são: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Logo 
temos vários sessentas juntos. Exemplo disto, podemos citar como falamos para escrever o número 6060. Dizemos: 
“escreva dois sessentas” e não dois sessenta... 
ASPECTO 3 – Analisando o item II: O item está incorreto, pois utilizamos sempre artigo antes de numerais ordinais 
“primeiro” e “segundo”. Também se pode chegar a mesma conclusão analisando as frases: “você vai concluir 
primeiro grau ou vai concluir o primeiro graus?”. Logo o item está incorreto, pois se utilizou da preposição “de” e não 
“do”. 
 ASPECTO 4 – Analisando o item III: O item III está correto, pois o termo terra não se refere ao planeta Terra e sim 
terra, solo em oposição à água. Logo não admite artigo.  
Gramática Essencial Ilustrada – Luis Antônio Sacconi. Editora Atual. Domingos Paschoal Cegalla - Dicionário de 
Dificuldades da Língua Portuguesa. Editora L&PM. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme Gabarito divulgado. 
 
 
Questão 14 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO 2 – O item II utiliza o termo “a gente” no lugar de “nós” o que poderia ferir a norma culta se a frase fosse 
dentro de um contexto formal, científico ou técnico. Porém a utilização é coloquial numa frase de sentido brando e 
não num contexto formal. Basta verificar o sentido da mesma para constatar isto. Logo o item II está correto, pois tal 
termo ou frase pode ser encontrado em vários textos da nossa literatura. 
ASPECTO 3 – Sobre o item III de acordo com a norma culta, após as preposições emprega-se a forma oblíqua dos 
pronomes pessoais. Logo o item III está correto.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 25: 
ASPECTO 1 – A questão apresentou falha na sua digitação na alternativa “A” onde comando seria CTRL+Q.  
ASPECTO 2 – As considerações do candidato em questão são pertinentes, pois não há alternativa correta.  
A questão não possui alternativa correta, recurso DEFERIDO, questão anulada. 
 
Questão 26 
ASPECTO 1 - A alternativa esperada da questão é a “B”. 
ASPECTO 2 – A resposta correta está demonstrada na “Copiar formatos ” 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B”conforme Gabarito divulgado. 
 
Questão 27: 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.  
ASPECTO 2 – O comando da questão solicita que o candidato identifique a função ao acionarmos CTRL+SHIFT+F8. 
O candidato em seu recurso diz que “esse comando não modifica nada”. Tal proposição está incorreta, pois conforme 
as figuras abaixo o cursor do referido programa ALTERA O FORMATO indicando assim uma modificação no 
programa e conseqüente acionamento da função requisitada. Veja as figuras abaixo: 
 
 
Figura com o cursor normal, ou seja, preto e piscando conforme configuração no Painel de Controle: 
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Figura com cursor em AZUL, mais longo verticalmente e fino: 

 

 

  

ASPECTO 3 – O candidato menciona também que “só modifica quando as setas de direcionamento são acionadas 
ocorrendo assim a seleção estendida” o que também está incorreto, pois tal função é complementada não só com as 
setas mas também com o mouse. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme Gabarito divulgado. 

 
Questão 33 
A argumentação da candidata está correta, a questão deverá ser retificada. A alternativa deverá ser retificada para 
“c) habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros”. 

Recurso DEFERIDO, altera – se a questão para a letra “A”. 

 

Beatriz da Silva Massi Fernandes 393 Técnico de Enfermagem 

 
Questão 31 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – Na ausência de outro profissional o técnico em enfermagem pode realizar tal atividade sim. O mesmo 
não acontece para o item III, que não pode ser solicitado pelo técnico. Logo somente o item III está incorreto. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme Gabarito divulgado 
 
 
Questão 37 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO 2 – Houve realmente um erro na divulgação do referido gabarito, pois conforme já elucidado pelo aspecto 
anterior neste a resposta correta é a letra “B” e não a letra “C”, conforme foi divulgado. 
Recurso DEFERIDO, altera – se a questão para a letra “B”. 

 
 

 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2012. 

 
Seap Consultoria & Concursos Públicos 

 
 


