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JULGAMENTO DE RECURSOS  

 

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carandaí/MG, a empresa 

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

divulgado em 11/05/2015, separados por cargo, conforme a seguir: 

 

Nome 
ADOLFO PEDRO DE RESENDE 

ALLISSON SÉRGIO RIBEIRO 

ANTÔNIA CAROLINA C. PINHEIRO 

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES 

FILIPE PEREIRA MENDES 
LEONE CESAR MEIRELES 

MARCELO TEÓFILO DA SILVA 

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA 

VITOR RODRIGUES GOMES 

N° de Inscrição 
271 

1429 

768 

832 

1991 
642 

864 

1158 

1620 

Cargo 
 

02 – ENGENHEIRO CIVIL 

 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 05 

O enunciado pede a alternativa em que o termo destacado NÃO está corretamente interpretado de 
acordo com o texto. Na alternativa C - “É a fronteira e a vanguarda da transformação. Por isto, sua 

função social é enorme.” De acordo com o texto o termo “sua” se refere a ARTE. Na alternativa D -  
“Estará morta se não vivencia todo esse processo criativo.” De acordo com o texto os termos se 
referem a TRANSFORMAÇÃO GERADA PELA ARTE. O que estará morta se não vivenciar todo o 
processo criativo é a transformação gerada pela arte. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO 06 

O verbo “informar” é um verbo que se classifica como transitivo direto e indireto, isto é, pede dois 
complementos, um sem e outro com preposição e admite duas construções. Primeira construção: 
Informei a nota (objeto direto) ao aluno (objeto indireto). Segunda construção: Informei o aluno 
(objeto direto) da (ou sobre) a nota (objeto indireto). Observe que, quando o objeto direto se referir a 
coisa, a pessoa será objeto indireto regido pela preposição a. Quando o objeto direto se referir a 
pessoa, a coisa será objeto indireto regido da preposição de ou sobre. Na frase da alternativa “D” o 
verbo informar está funcionando com dois complementos: o pronome oblíquo “lhe” funciona como 
objeto indireto e o complemento “de que perderia a eleição” inicia-se com a preposição “de”, 
portanto, dois complementos indiretos, o que não é possível de acordo com as regras de regência 
verbal. O objeto direto é um termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo 
direto sem ser introduzido por preposição obrigatória. Entretanto, há casos em que o objeto direto 
pode ou deve vir introduzido por preposição, que evidentemente não será obrigatória, isto é, não 
será exigida pelo verbo. O objeto direto preposicionado completa sempre o sentido de um verbo 
transitivo direto, enquanto o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. O 
objeto indireto deverá ser preposicionado em três casos:  a) quando for o pronome relativo quem 
com antecedente explícito, por exemplo: Era a mulher a quem (objeto direto preposicionado) ele 
amava. b) quando for representado por um pronome oblíquo tônico, por exemplo: Nunca 
enganaram a ti (objeto direto preposicionado). c) para evitar ambiguidade, por exemplo: Ao dono 
(objeto direto preposicionado), o cão nunca abandona. Portanto, o verbo informar classifica-se 
como transitivo direto e indireto, não se encaixando em nenhum dos três casos de objeto direto 
preposicionado. BIBLIOGRAFIA: CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA – Ernani Terra / APRENDER E 
PRATICAR GRAMÁTICA – Mauro Ferreira. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 
conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 14 

O comando da questão solicita que seja informado o modo de exibição inexistente em uma versão 
do Windows. Apesar de não ter sido citado a versão do Windows isso não torna “crucial” para que o 
candidato responda a questão, uma vez que não será encontrado em nenhuma versão do Windows 
o modo “FICHÁRIO”, pois o mesmo e inexistente para qualquer versão. Uma vez que não existe na 
versão 8.0 isso não torna a opção “A” errada, pois em versões anteriores teremos esta opção. As 
considerações são pertinentes, pois o candidato alega haver duas alternativas incorretas. 
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/working-with-files-folders#1TC=windows-7. Recurso 

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

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/working-with-files-folders#1TC=windows-7
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QUESTÃO 25 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  
 
QUESTÃO 26 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  
 
QUESTÃO 28 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  
 

QUESTÃO 29 

Energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de potencial elétrico 
entre dois pontos. A tensão elétrica é a diferença de potencial. http://www.eficien.com.br/fontes-
energia-impactos/#tensao. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme 
gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 30 

Após análise da questão constatou-se que houve equívoco na divulgação do gabarito. Portanto 
altera-se o gabarito oficial de “A” para “B”. 
 

ANDRÉ JOSÉ DE ARAUJO 

RENATA APARECIDA FONTES 

201 

1578 
03 - FARMACÊUTICO 

QUESTÃO 25 

De acordo com a Portaria SVS/MS 344-98 os insumos químicos utilizados como precursores para 
fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos se encontram na lista D2. Portaria 

SVS/MS 344-98 – Anexo I – Pag 27. O Anexo I faz parte da Portaria SVS/MS 344-98, que foi 

aprovado em 12 de Maio de 1998. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme 
gabarito divulgado. www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf 
 
QUESTÃO 29 

Os Medicamentos Estratégicos são aqueles utilizados para o tratamento de doenças de perfil 
endêmico, como a Tuberculose, Hanseníase, Aids, Leishmaniose, Malária, Esquistossomose, 
Filariose, Tracoma e Peste, além dos Hipoglicemiantes para tratamento do Diabetes e dos 
Hemoderivados para tratamento de Hemofilia. Portanto mantém o gabarito oficial. 
www.pharmanet.com.br/pdf/assistencia.pdf 
bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0210/pdfs/IS30%282%29034.pdf 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

ALINE KELLY DE OLIVEIRA 

ANTÔNIO SEBASTIÃO F. LIMA 

EDSON REZENDE COELHO 

FABIANO MIGUEL T. CAMPOS 
FERNANDA CAROLINE G. NASCIMENTO 

GEOVANE FURTADO DA COSTA 

SÁVIO ASSUNÇÃO T. CAMPOS 

SIMIRA DAS GRAÇAS T. CAMPOS 

2059 

1510 

990 

646 
2053 

390 

647 

648 

04 E 05 – FISCAL DE OBRAS E 
FISCAL DE POSTURAS 

QUESTÃO 15 

O comando da questão solicita que seja encontrado a opção em que podemos alterar a cor do texto 
em um documento. Aproveitando as figuras do candidato podemos constatar que no campo 
“FONTE”, temos todas as opções para alterações de uma “fonte”, sendo elas tamanho, o estilo da 
letra, negrito, cor, etc... que estão além da delimitação do círculo vermelho.  
 
 
Não sendo possível fazer alterações na “cor de um 
texto”, como solicitado na questão, em parágrafo, 
borda e sombreamento, espaçamento. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_de_potencial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Electricidade
http://www.eficien.com.br/fontes-energia-impactos/#tensao
http://www.eficien.com.br/fontes-energia-impactos/#tensao
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf
http://www.pharmanet.com.br/pdf/assistencia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0210/pdfs/IS30%282%29034.pdf
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As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois o mesmo solicita a anulação 
informando que as outras alternativas deram margem ao erro do mesmo, conforme a resolução 
acima pode ser verificado que o gabarito está correto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “C” conforme gabarito divulgado.support.office.com/pt-br/article/Alterar-a-cor-do-texto 
-70d37d17-39d2-4e14-bb42-4ea2c23a5c3d#bm1 

 

QUESTÃO 22 

A chamada Fiscalização de Posturas Municipais abrange, entre outras funções: I – Autorização e 
funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais etc; II – Uso dos logradouros públicos;  
III – Autorização e controle de propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos 

imóveis; IV – Controle dos mercados públicos, feiras e abatedouros; V – Autorização e 
funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos, etc. O Código de Posturas 
estabelece regras sobre os seguintes assuntos: higiene pública (vias e dos logradouros públicos, 
habitações e terrenos, gêneros alimentícios, higiene dos estabelecimentos, higiene das casas de 
saúde, capelas mortuárias e necrotérios, cemitérios, inumações e exumações, higiene das piscinas, 
dos cuidados com animais), ordem e segurança pública (sossego público, trânsito públicos, invasão 
e depredação de áreas públicas, obstrução de vias e logradouros públicos, estradas e caminhos 
municipais, meios de publicidade), diversões públicas, funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais, de prestação de serviços e indústrias (estabelecimentos localizados, comércio 
ambulante, das bancas de jornais e revistas, depósitos de sucata e desmonte de veículos, oficinas 
de conserto de automóveis e similares, dos postos de serviço e depósitos de materiais inflamáveis). 
A SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA ABRANGE O CODIGO MUNICPAL DE POSTURAS E OUTROS 

LIVROS. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO 25 

O conteúdo proposto sobre os conhecimentos de fiscalização aborda o tema desapropriação como 
um item a ser avaliado. Pressupõe conhecimento prévio do candidato. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO 26 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  
 

Referente ao espelho de prova do candidato Geovane Furtado da Costa, foi enviado à cópia.  

 

ELIZETE ELENA DA F. PAULA 

GLAUCIA ESTARLET VIANA 
JÉSSICA NORMANDA VIANA 

339 

174 
335 

06 – FISCAL SANITÁRIO 

QUESTÃO 04 

A alternativa “C” está incorreta. O correto seria: “No jogo, não foi permitida a entrada de crianças menores de 

10 anos.” Se não existe um artigo ou uma preposição antes de "entrada", se não há nenhum determinante, o 

particípio passado dos verbos "proibir" e “permitir" deve ficar no masculino. Mas, se houver algum 
determinante, o verbo deve, então, concordar com a palavra "entrada". Veja as formas corretas: É proibido 

entrada / É proibida a entrada / Não é permitido entrada / Não é permitida a entrada. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 08 

Vultoso se refere a alguém ou a alguma coisa volumosa, de grandes proporções. Vultuoso é um 
adjetivo e se refere a uma pessoa que sofre de vultuosidade, ficando com a face e os lábios 
vermelhos e inchados, com os olhos salientes. Portanto temos: Mesmo com toda a vigilância, houve 
vultosos rombos no orçamento. Senso se refere à capacidade de entender e julgar, bem como à 

https://support.office.com/pt-br/article/Alterar-a-cor-do-texto-70d37d17-39d2-4e14-bb42-4ea2c23a5c3d#bm1
https://support.office.com/pt-br/article/Alterar-a-cor-do-texto-70d37d17-39d2-4e14-bb42-4ea2c23a5c3d#bm1
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característica e qualidade de quem é sensato e prudente. Censo se refere ao recenseamento da 
população, ou seja, à contagem e ao levantamento estatístico de dados referentes a um conjunto de 
pessoas. Portanto temos: Ele não reagiu à provocação porque tem bom senso. Sessão se refere a 
um intervalo de tempo em que alguma coisa acontece, podendo ser uma reunião, um espetáculo, 
uma consulta ou qualquer atividade específica. Pode significar também um termo lavrado de 
depoimento. Cessão se refere ao ato de ceder, de transferir ou transmitir um bem ou um direito. 
Significa ainda uma renúncia ou desistência. Portanto temos: Os vereadores discutiram a cessão 
de terrenos públicos aos desabrigados das últimas chuvas. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 24 

A alternativa C está incorreta. Se não existe um artigo ou uma preposição antes de “entrada”, se 
não há nenhum determinante, o particípio passado dos verbos “proibir” e “permitir” deve ficar no 
masculino. Mas, se houver algum determinante, o verbo deve, então, concordar com a palavra 
"entrada". Veja as formas corretas: É proibido entrada. É proibida a entrada. Não é permitido 
entrada. Não é permitida a entrada. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” 
conforme gabarito divulgado.  
 
QUESTÃO 27 

Não é função da vigilância epidemiológica o trabalho com a família. (Prevenção, informação, 
verificação ou centralidade), portanto a alternativa (D) é INCORRETA. A operacionalização da 
vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e Inter complementares, 
desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da 
doença ou agravo selecionado como alvo das ações, de forma que as medidas de intervenção 
pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São funções da vigilância 
epidemiológica:  
• coleta de dados;  
• processamento dos dados coletados análise e interpretação dos dados processados;  
• recomendação das medidas de controle apropriadas;  
• promoção das ações de controle indicadas;  
• avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;  
• divulgação de informações pertinentes.  
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.  
 

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA VARGAS 

THIAGO AMORIM A. DE OLIVEIRA 

1291 

499 
08 – MÉDICO VETERINÁRIO 

QUESTÃO 26 

Embora o candidato tenha interposto recurso no sentido, ponderamos o seguinte aspecto. A 
alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é a letra “A”. A alternativa afirma que 
cães anteriormente vacinados podem ser afetados pela forma neurológica, não afirma que são 
afetados ou que a vacina não previne contra todas as manifestações da doença, conforme descrito 
pelo candidato. Portanto, o recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito 
divulgado.  
 

QUESTÃO 27 

Embora o candidato tenha interposto recurso, ponderamos os seguintes aspectos: A Cinomose não 
é uma zoonose, o que torna a alternativa A, a opção que atende ao enunciado, apesar de Listeriose 
e Tuberculose serem zoonoses. As alternativas B, C e D apresentam apenas zoonoses. Portanto, o 

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

GABRIEL HENRIQUE DOS S. SILVA 

LUCIANA DAS DORES CABRAL 

VIVIANE BERTOLIN FRANCISCO 

200 

1567 

1026 

09 - NUTRICIONISTA 

QUESTÃO 26 

A alternativa “B” afirma que: Consumir imediatamente os alimentos cozidos é uma das regras de 
Ouri da “OMS” sobre Preparação inócua dos alimentos. Consumir imediatamente os alimentos 
cozidos é uma das regras de Ouro da “OMS”. Portanto, o recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “A” conforme gabarito divulgado.  
Link 01: visabrvideo.wordpress.com/2009/08/03/as-10-regras-de-ouro-da-o-m-s-para-a-

https://visabrvideo.wordpress.com/2009/08/03/as-10-regras-de-ouro-da-o-m-s-para-a-preparacao-higienica-dos-alimentos-1-escolher-alimentos-que-foram-tratados-com-fins-higienicos-%E2%80%A2ao-fazer-as-compras-deve-se-ter-em-mente-que-os-alimento/
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preparacao-higienica-dos-alimentos-1-escolher-alimentos-que-foram-tratados-com-fins-higienicos-
%E2%80%A2ao-fazer-as-compras-deve-se-ter-em-mente-que-os-alimento/  
Link 02: 
www.abaixoaodesperdicio.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=38 
 

QUESTÃO 29 

Após análise da questão constatou-se que houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso 
DEFERIDO, altera - se o gabarito oficial de “C” para “A”. 
 

QUESTÃO 30 

A alternativa “A” está correta. Os sintomas da doença podem aparecer entre 12 a 72 horas após a 
ingestão do(s) alimento(s) contaminado(s). Os primeiros sintomas são percebidos rapidamente, em 
média, de 12 a 72 horas após a ingestão do alimento contaminado. Os sinais começam a surgir 
quando a pessoa fica com a visão dupla (diplopia), queda das pálpebras (ptose palpebral), fraqueza 
na face e dificuldade de engolir (disfagia). Em seguida, surgem: dificuldade de respirar, fraqueza 
dos membros e interrupção da eliminação de fezes. recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  
Link 01: www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=2827 

Link 02: www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=34367&cd_secao=43894&cd_materia=50697 

Link 03: www.vidadequalidade.com.br/saude/botulismo-causa-sintomas-tratamento-e-prevensao.html 

 

LEANDRO ALFREDO MENDES 812 12 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

QUESTÃO 22 

O comando da questão solicita a afirmação correta. O que confere à alternativa “B”. De acordo com 
código de transito temos: LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) - luz do veículo destinada a indicar a 
presença e a largura do veículo. MICROÔNIBUS - veículo automotor de transporte coletivo com 
capacidade para até vinte passageiros. AUTORIDADE DE TRÂNSITO - dirigente máximo de órgão 
ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente 
credenciada. CATADIÓPTRICO - dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de 
vias e veículos (olho-de-gato). Portanto as alternativas A, C e D, recurso INDEFERIDO, mantém – 
se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 
 

ANNYELLEN RODRIGUES DE SOUZA 

DELIANE APARECIDA R. E ARAUJO 

LILIANE DE GRAZZIA MIGUEL 

MARIA DA GLÓRIA AP. DA SILVA 
NATÁLIA DE FÁTIMA M. R. FERRÃO 

NEIDE SUELI DA SILVA 

876 

741 

1737 

1013 
287 

1014 

15 – PROFESSOR II DE CIÊNCIAS 

 

QUESTÃO 06 

A alternativa “B” requer o conhecimento da regência do verbo simpatizar, que não é pronominal, 

isto é, não admite pronomes oblíquos. Exige complemento com a preposição com. A frase “O 
candidato com quem simpatizamos perdeu a eleição” está perfeitamente correta de acordo com a 

regra. Na frase da alternativa “D” o verbo informar está funcionando com dois complementos: o 

pronome oblíquo “lhe” funciona como objeto indireto e o complemento “de que perderia a eleição” 
inicia-se com a preposição “de”, portanto, dois complementos indiretos, o que não é possível de 

acordo com as regras de regência verbal. O verbo “informar” é um verbo que se classifica como 
transitivo direto e indireto, isto é, pede dois complementos, um sem e outro com preposição e 
admite duas construções. Primeira construção: Informei a nota (objeto direto) ao aluno (objeto 
indireto). Segunda construção: Informei o aluno (objeto direto) da (ou sobre) a nota (objeto 
indireto). Observe que, quando o objeto direto se referir a coisa, a pessoa será objeto indireto regido 
pela preposição a. Quando o objeto direto se referir a pessoa, a coisa será objeto indireto regido da 

preposição de ou sobre. CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA – Ernani Terra / APRENDER E 

PRATICAR GRAMÁTICA – Mauro Ferreira. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” 

conforme gabarito divulgado.  
 

https://visabrvideo.wordpress.com/2009/08/03/as-10-regras-de-ouro-da-o-m-s-para-a-preparacao-higienica-dos-alimentos-1-escolher-alimentos-que-foram-tratados-com-fins-higienicos-%E2%80%A2ao-fazer-as-compras-deve-se-ter-em-mente-que-os-alimento/
https://visabrvideo.wordpress.com/2009/08/03/as-10-regras-de-ouro-da-o-m-s-para-a-preparacao-higienica-dos-alimentos-1-escolher-alimentos-que-foram-tratados-com-fins-higienicos-%E2%80%A2ao-fazer-as-compras-deve-se-ter-em-mente-que-os-alimento/
http://www.abaixoaodesperdicio.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=38
http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=2827
http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=34367&cd_secao=43894&cd_materia=50697
http://www.vidadequalidade.com.br/saude/botulismo-causa-sintomas-tratamento-e-prevensao.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
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QUESTÃO 11 

As alternativas estão conforme disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio. 
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

“C” conforme gabarito divulgado.  
 
QUESTÃO 19 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 
QUESTÃO 22 

Após análise da questão constatou-se que o erro de grafia na palavra “imunodeficiência” trocando a 
letra “o” por “i”, não prejudica a resolução da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 28 

A maré vermelha é um fenômeno natural que provoca manchas de coloração escura na água do 
mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas presentes no 
plâncton marinho. O enunciado pede a alternativa que não corresponde a uma forma de 
interferência da ação humana, o que confere a alternativa D. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 
a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 30 

Mutualismo é uma interação (relação) entre duas espécies, em que ocorrem benefícios para ambas. 
Ou seja, ao viver em conjunto, as duas espécies saem ganhando em algum aspecto. No 
mutualismo, as espécies podem ou não viver juntas, dependendo do tipo de relação. 

Tipos de mutualismo: Mutualismo Obrigatório - Também conhecida como simbiose, nesta 

relação as espécies dependem uma da outra para sobreviver. O líquen é o exemplo mais clássico 
desta relação. Ele é formado por uma relação simbiótica entre uma alga e um fungo. Nesta 
associação, a alga se encarrega da fotossíntese, enquanto o fungo é responsável pela absorção. 
Mutualismo Facultativo - Também conhecida como protocooperação, neste tipo de associação 

não ocorre a dependência, embora ambas as espécies sejam beneficiadas. Um bom exemplo é a 
relação existente entre algumas espécies de aves e o gado. As aves pegam parasitas no gado para 
se alimentar. Ambos são beneficiados, porém podem viver sem a relação. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “” conforme gabarito divulgado.  
http://www.todabiologia.com/ecologia/mutualismo.htm  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_%28biologia%29 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.  
 

IOLANDA TEREZINHA DE M. FERRAZ 

LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 

2068 

437 
16 – PROFESSOR II DE ED. FÍSICA 

 

QUESTÃO 19 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 
QUESTÃO 21 

Durante a realização de atividades físicas deve-se dar ênfase a respiração como um todo, pois 
quando a pessoa expira, os músculos abdominais se contraem e garantem maior sustentação do 
corpo para a realização do movimento. A necessidade de ventilação é maior durante o movimento. 
Respirar do jeito errado pode provocar dor e desconforto, além de desperdiçar o exercício. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
www.algosobre.com.br/biologia/sistema-respiratorio.html  
 

QUESTÃO 23 

Após análise da questão constatou-se que a alternativa B está correta. Após a atividade física, a 
pressão arterial cai até níveis abaixo daqueles existentes antes do exercício e pode ficar assim por 
horas. O fato da alternativa não especificar a que público se destina, não torna a alternativa 
incorreta. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  
 

http://www.todabiologia.com/ecologia/mutualismo.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_%28biologia%29
http://www.algosobre.com.br/biologia/sistema-respiratorio.html
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QUESTÃO 24 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração, a mesma possui duas 
alternativas corretas. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  
 

ALEXANDRE MÁRCIO GUIMARÃES 
EDUARDO PEREIRA FONSECA 

487 
1027 

18 – PROFESSOR II DE GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO 19 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 

QUESTÃO 22 

A alternativa D está correta. A acidez da chuva ácida aumenta o desmatamento da vegetação de 
pequeno e médio porte e os deslizamentos na encosta, colocando em risco os habitantes e as 
indústrias. Aumentando o desmatamento da vegetação, pode existir aumento dos deslizamentos 
nas encostas o que coloca em risco habitantes e indústrias. A alternativa não afirma que somente a 
chuva ácida pode causar desmatamentos, ou que as condições do terreno não influenciam, apenas 
que a acidez da chuva ácida aumenta o desmatamento e assim aumenta os deslizamentos nas 
encostas. pt.whatwhyguide.com/ciencia-e-natureza/natureza/os-perigos-da-chuva.php. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  
 
QUESTÃO 23 

As cidades como centro de consumo de energia é tema do 3º ciclo página 118 dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Geografia. As alternativas A, B e C constam das páginas 123 e 124 dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Geografia. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
“D” conforme gabarito divulgado. portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf 
 
QUESTÃO 24 

Após análise da questão constatou-se a a alternativa A está correta. As atividades devem levar o 
aluno a ter que buscar generalizações, criar classificações, estabelecer categorias, construir signos, 
selecionar informações, escolher uma escala. Somente com tais atividades ele terá a oportunidade 
de interagir com o espaço que está sendo codificado, desenvolvendo seu raciocínio lógico-espacial 
(CASTROGIOVANNI, 1998, p.35) webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7ZOvbu62a-
sJ:www.seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/viewFile/2404/2093+&cd=1&hl=pt-BR&ct= 
clnk&gl=br A questão está conforme o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Geografia 
Páginas 76 a 89. http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf. Recurso INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 
CIMONE DE FÁTIMA DUTRA RODRIGUES 

FABIANA CRISTINA DOS ANJOS 

FAUSTO JOSÉ PEREIRA JUNIOR 

RONAN JOSÉ SOBREIRA 

813 

1151 

1052 

1152 

19 – PROFESSOR II DE HISTÓRIA 

 

QUESTÃO 19 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 
QUESTÃO 24 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA.  
 

QUESTÃO 26 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA.  
 

 

 

 

 
 

 

http://pt.whatwhyguide.com/ciencia-e-natureza/natureza/os-perigos-da-chuva.php
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7ZOvbu62a-sJ:www.seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/viewFile/2404/2093+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7ZOvbu62a-sJ:www.seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/viewFile/2404/2093+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7ZOvbu62a-sJ:www.seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/viewFile/2404/2093+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf
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CELMA MARIA DE ARAUJO 
JOSIANE THAIS DE OLIVEIRA 

MARLENE MATOS DO NASCIMENTO 

MILENE APARECIDA ROSSETI 

SILVANA DE ARAÚJO CASTRO OLIVEIRA 

1558 
1463 

834 

854 

1920 

21 – PROFESSOR II DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 10 

O verbo pagar representa um daqueles verbos que ocupam tanto a posição de transitivo direto 
quanto de indireto. Na qualidade de transitivo direto, o objeto direto será sempre representado pela 
coisa; e na qualidade de transitivo indireto, o objeto indireto será representado pela pessoa, seja 
esta física ou jurídica. Quando eu reouver o dinheiro, pagarei minha dívida com você. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 11 

As alternativas estão conforme disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio. O 
Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a 
contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o educando como 
sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento 
da pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão. Pg. 10. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “C” conforme gabarito divulgado. portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf.  
 
QUESTÃO 19 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 

QUESTÃO 24 

De acordo com a regra de concordância verbal, “quando o sujeito composto é formado de pessoas 
gramaticais diferentes e entre elas houver primeira pessoa, o verbo irá obrigatoriamente para a 
primeira pessoa do plural”. Por exemplo: “Eu, tu e ele resolvemos o exercício.” (Nós resolvemos o 
exercício). Outro exemplo: “O professor, tu e eu saímos apreensivos.” (Nós saímos apreensivos). É 
correto o uso dos pronomes pessoais formando sujeito composto. A frase da alternativa B: “Eu, tu e 
ele participaremos de uma palestra sobre literatura” (Nós participaremos da reunião) está dentro 
da regra de concordância verbal. A alternativa “D” está incorreta, pois o verbo, quando vier 
acompanhado da partícula apassivadora se, concordará normalmente com o sujeito, que estará 
expresso na oração. A frase correta é: Vendem-se três lojas bem montadas, nos melhores pontos 
da cidade. O verbo fica no plural concordando com o sujeito “três lojas” que está no plural. 
BIBLIOGRAFIA: CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA – Ernani Terra / APRENDER E PRATICAR 
GRAMÁTICA – Mauro Ferreira. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “D” conforme 
gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO 26 

As considerações não são pertinentes, pois, de acordo com o processo de formação de palavras, o 
vocábulo outrora é formado pela junção de “outra” e “hora”. É um advérbio que significa 
antigamente ou "em outros tempos". É usado para fazer referência a algum acontecimento que teve 
lugar no passado. Quanto ao processo de formação, é uma palavra composta por aglutinação, isto 
é, na junção de “outra” e “hora” houve alteração fonética com perda de fonemas dando origem a 
outra palavra, no caso, “outrora”. Já na alternativa C, a palavra “engarrafar” classifica-se como 
“derivação por parassíntese” ou “derivação parassintética” porque a derivação ocorre com 
acréscimo simultâneo de afixos (prefixo e sufixo). Não se pode analisar a palavra “engarrafar” 
contendo apenas sufixo, pois a derivação sufixal ocorre quando a palavra nova é obtida por 
acréscimo de sufixo e no caso de “engarrafar” houve acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo 
para formar uma nova palavra. - CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA – Ernani Terra - APRENDER E 
PRATICAR GRAMÁTICA – Mauro Ferreira. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” 
conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 29 

A locução conjuntiva subordinativa “já que” indica a causa, o motivo de ocorrência do fato. Veja: 
Pretendo solicitar a presença de um perito (oração principal), já que lá ninguém explica 
detalhadamente as circunstâncias (oração subordinada adverbial causal). As conjunções 
subordinativas adverbiais consecutivas exprimem a consequência de um fato que ocorre na oração 
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principal. A principal conjunção consecutiva é QUE, precedido de um termo intensivo: tão, tanto, 
tal) - (tal)...que, (tão)... que, (tanto) ... que. Observe o exemplo: A prova foi tão longa, que todos 
saíram da sala. BIBLIOGRAFIA: CURSO PRÁTICO DE GRAMÁTICA – Ernani Terra / APRENDER E 
PRATICAR GRAMÁTICA – Mauro Ferreira. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” 
conforme gabarito divulgado. 
 

ALESSANDRA RODRIGUES P. LANA 

ANA CLARA SANTOS ARAUJO 

DANILA DE FÁTIMA CHAGAS ASSIS 

LUIS FERNANDO BRUNELLI RIBAS 

139 

1363 

1397 

1739 

22 – PROFESSOR II DE 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 19 

Após análise da questão constatou-se equívoco em sua elaboração. Recurso DEFERIDO, questão 
ANULADA. 
 
QUESTÃO 23 

A opção 0,999 não possui reticências logo não é a soma de 0,222...+ 0,777..., essa sim seria um 
arredondamento, pois as reticências significam uma quantidade infinita de algarismos iguais e 
portanto muito mais distinto de 0,999... que é de fato igual a 1 e não aproximado de 1. Não é 

possível encontrar diferença entre 0,999... e 1, já entre 0,999 e 0,999... a diferença é 
0,000999999... ou 0,0001. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme 
gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO 29 

Após análise da questão constatou-se que o enunciado como foi colocado, está correto. A troca de 
posição na pergunta colocando o resultado do segundo sorteio como condição para a probabilidade 
do primeiro foi usado para elevar o nível de dificuldade da questão. Nada impede que após sortear 
a primeira ficha ela seja mantida escondida e só após a segunda ser sorteada ela seja revelada. 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado. 
 

BIANCA CABRAL DE OLIVEIRA 

FLÁVIO CARPANEZ DA SILVA 

HELIOMAR CANTÃO DE SOUZA 

471 

443 

1829 

24 – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

QUESTÃO 28 

Após análise da questão constatou-se que houve equívoco na divulgação do gabarito. Portanto o 
recurso foi DEFERIDO, altera-se o gabarito oficial de “C” para “A”. 

MAURO SERGIO VALIM MARTINS 

TALITA SARA NEVES GONÇALVES 

710 

1505 

25 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 
QUESTÃO 22 

Após análise da questão constatou-se que houve equívoco na divulgação do gabarito. Portanto o 
recurso foi DEFERIDO, altera-se o gabarito oficial de “D” para “B”. 
 

QUESTÃO 23 

Após análise da questão constatou-se que as alternativas A, B e C correspondem as atribuições do 
CIPATR. www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr31.htm. Recurso INDEFERIDO, mantém – 
se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 25 

O candidato se refere a questão 25, não a questão 26 como disposto no recurso. O enunciado da 
questão pede que se marque a alternativa incorreta. Resíduos de animais deteriorados se refere a 
insalubridade de grau médio. portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A47594D040147D14EAE8 
40951/NR-15%20%28atualizada%202014%29.pdf.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 
alternativa “A” conforme gabarito divulgado. 
 

 

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2015. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr31.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A47594D040147D14EAE840951/NR-15%20%28atualizada%202014%29.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A47594D040147D14EAE840951/NR-15%20%28atualizada%202014%29.pdf

