
JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2016 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santana de 
Pirapama/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao 
Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 20/06/2016, ordenados por cargo conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

EUNICE APARECIDA DE O. GOMES SOUZA 

MONICA MARIA DE SOUZA 
SOLANGE REZENDE LIMA 

LUIZ CARLOS OLIVEIRA CRUZ 

768 

1174 
412 

448 

08 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

QUESTÃO 16 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa 
“B”.  
 

QUESTÃO 21 
O computador só pode identificar a informação através de sua restrita capacidade de distinguir entre 
dois estados, por exemplo, algo está imantado num sentido ou está imantado no sentido oposto. A uma 
dessas opções o computador associa o valor 1, e ao outro estado, o valor 0. Os dígitos 0 e 1 são os únicos 
elementos do sistema de numeração de base 2, sendo então chamados de dígitos binários, ou 
abreviadamente, bit. Entenda-se por bit a unidade básica de memória, ou seja, a menor unidade de 
informação que pode ser armazenada num computador. Desta forma, a informação I está incorreta 
Como o valor de um bit tem pouco significado, as memórias são estruturadas e divididas em conjuntos 
ordenados de bits, denominados células, cada uma podendo armazenar uma parte da informação. 
Desta forma, a informação II está correta 
A memória do computador pode ser dividida em duas categorias: 
· Principal: de acesso mais rápido, mas de capacidade mais restrita. Armazena informações 
temporariamente durante um processamento realizado pela UCP. 
· Secundária: de acesso mais lento, mas de capacidade bem maior. Armazena grande conjunto de dados 
que a memória principal não suporta. 
Desta forma, a informação III está correta. Fonte: http://www.ime.usp.br/~weslley/memoria.htm. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

ELIDIA GISELE DE OLIVEIRA 

ELIZANGELA TORRES DA SILVA 

772 

625 

15 - AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

QUESTÃO 04 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

LUCIA RIBEIRO PEREIRA SOBRINHA 
JOSE MARIA GONCALVES 

743 
399 

22 - ENCARREGADO DE TURMA 

QUESTÃO 04 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 

AILTON SANTANA OLIVEIRA 
EMERSON GERALDO S. A. DA CRUZ 

788 

1215 
815 

 

40 - MOTORISTA I CNH \"B\" 

QUESTÃO 16 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa 
“B”.  
 

QUESTÃO 17 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa 
“B”. 

http://www.ime.usp.br/~weslley/memoria.htm


ADAIR WILSON PEREIRA 

BRUNA CORREIA DA SILVA 

1296 

312 
41 - MOTORISTA II CNH "C" 

QUESTÃO 04 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

ARTHUR HENRIQUE PINHEIRO 273 
54 -PEB HABILITAÇÃO 

MATEMATICA 

QUESTÃO 29 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

JOSÉ CARLOS TORRES DA SILVA 

 

530 

 

58 - PORTEIRO 

QUESTÃO 21 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa 
“B”.  
 

QUESTÃO 22 
Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa 
“B”.  

TÁBATA BORGES RIBEIRO 
JOÃO PEDRO NOGUEIRA S. P. ARANTES 

747 

1218 
 

60 - PSICOLOGO 

QUESTÃO 02 
A diferenciação entre pronome apassivador e pronome reflexivo, quando verbo em terceira pessoa, será 
feita através do contexto – muitas vezes eles geram até mesmo ambiguidade. Primeiramente, como 
definição, temos pronome reflexivo: “Quando o objeto direto ou indireto representa a mesma pessoa ou 
a mesma coisa que o sujeito do verbo, ele é expresso por um pronome reflexivo (...) ‘Ele vestiu-se 
rapidamente’ (...)”. (Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Cintra). Já, 
pronome apassivador: “Forma a voz passiva sintética ou pronominal, que é composta por verbo 
transitivo direto ou transitivo direto e indireto, na 3ª pessoa. ‘Lá se ofereciam bons empregos’.” 
(Gramática em Textos, Leila Sarmento). Assim, quando o verbo está em terceira pessoa acompanhado 
de partícula “se”, é possível que esta seja pronome apassivador. O contexto irá identificar a sua função 
morfológica; há casos, porém, em que a frase torna-se ambígua. Por exemplo, em “Carlos colocou-se no 
centro da sala”, o verbo é transitivo direto e está na terceira pessoa (condições para o uso da partícula 
apassivadora); então, Carlos foi colocado ou colocou a si mesmo no centro da sala?  Nesse caso, o 
contexto deve responder a pergunta, a oração sozinha deixa margem à ambiguidade. Para evitar a 
ambiguidade, dever-se-ia escolher entre a utilização da voz passiva analítica (“Carlos foi colocado...”) ou 
o reforço da voz reflexiva (“Carlos colocou-se a si mesmo...”). Voltando à questão, a alteração proposta 
pela alternativa “D” apenas alterou da voz passiva analítica para a passiva sintética, portanto, o sentido 
foi mantido. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 

QUESTÃO 10 
Há observações perfeitas em recurso: em regra, o verbo “soar” (“bater”) concordará com o numeral que 
expressa as horas; ou, se o sujeito da oração for o próprio “relógio”, concordará o verbo com este. Porém, 
repare que na alternativa “C” o sujeito é “dez horas”, devendo o verbo concordar com o numeral. “No 

relógio da sala” é um adjunto adverbial de lugar (repare que a expressão é introduzida por uma 
preposição), e não o sujeito.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
QUESTÃO 21 
Nada há de errado no trecho a que se refere o recurso. A questão fala em distúrbios comportamentais, 
agressividade e comportamento anti-social de uma maneira genérica e não foi o caso de maior 
aprofundamento. Como todas as terapias que também podem ser diagnósticas, a de se levar em conta 
as origens do problema da criança para depois optar pela terapia que mais se adéqua a cada caso e 
suas especificidades. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  
 



 

LAIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA MOREIRA 

 

663 

 

64 - TECNICO DE ENFERMAGEM 

PSF 

 
QUESTÃO 27 
O candidato está discorrendo sobre tema diferente da questão abordada, a questão solicitada para 
recurso fala sobre a classificação das úlceras por pressão e não sobre frequência cardíaca.  Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
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