JULGAMENTO DOS RECURSOS
Com base no item 7.1. do edital a Prefeitura Municipal de Inhapim, a Comissão Supervisora e
a Empresa realizadora do Concurso Público nº 01/2011 tornam público o julgamento dos
recursos interpostos pelos candidatos contra o gabarito e a prova de títulos.
Recorrentes
Bruno Augusto de Rezende
Firmina de Fátima de Oliveira
Hermínio José de Assis
Josimar dos Santos Rezende
Maria das Dores Ramos
Marcos da Silva Gomes
Sidney Aparecido Damásio
Vanusa Ribeiro Brum

Auxiliar de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Auxiliar de Triagem e Resíduos Sólidos Urbanos
Auxiliar de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Auxiliar de Triagem e Resíduos Sólidos Urbanos
Auxiliar de Triagem e Resíduos Sólidos Urbanos
Auxiliar de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Operador de RetroEscavadeira
Auxiliar de Triagem e Resíduos Sólidos Urbanos

01 – Cargo 01 - Auxiliar de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Questão 1 – Língua Portuguesa
Em qual parte do texto o título do mesmo ganha sentido?
a) Início
b) Meio
c) Fim
d) Em nenhuma
Razões
A alternativa A é incorreta uma vez que no inicio do texto Quintilha é citada e tem suas
características exploradas, nada que remeta ao desejo dos homens por ela.
A Alternativa B é incorreta uma vez que no meio do texto há apenas elogios, exploração das
qualidades e características. Não há nada que remeta ao desejo dos homens por Quintilha.
Já a alternativa C é correta uma vez que o título ganha sentido no texto. A expressão “ a
desejada das gentes” é corroborada no penúltimo parágrafo: “Já a conhecíamos, eu e o meu
companheiro de escritório, o João Nóbrega , ambos principiantes na advocacia, e íntimos
como ninguém mais, mas nunca nos lembrou namorá-la. Ela andava então no galarim, era
bela, rica, elegante e da primeira roda. Mas um dia, no antigo teatro Provisório, entre dois atos
dos Puritanos, estando eu num corredor, ouvi um grupo de moços que falavam dela, como de
uma fortaleza inexpugnável. Dous confessaram haver tentado alguma cousa, mas sem fruto: e
todos pasmavam do celibato da moça que lhes parecia sem explicação. E chalaceavam: um
dizia que era promessa até ver se engordava primeiro; outro que estava esperando a segunda
mocidade do tio para casar com ele; outro que provavelmente encomendara algum anjo ao
porteiro do céu; trivialidades que me aborreceram muito, e da parte dos que confessaram têla cortejado ou amado, achei que era uma grosseria sem nome. No que eles estava, todos de
acordo é que ela era extraordinariamente bela; ai foram entusiatas e sinceros”. Os trechos
grafados explicitam claramente que as gentes (homens) desejavam a Quintilha. Apenas nesse
período há a constatação de que a moça era desejada.
Julgamento
Resposta correta é a letra C.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
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Questão 14 – Língua Portuguesa
A opção que completa corretamente as lacunas das frases abaixo é:
I. “Escreve ___ Machado de Assis.”
II. “Usa ternos ___ Pierre Cardin.”
a) à, a
b) a, à
c) a, a
d) à, à
Razões
Somente a Alternativa D responde a questão acima pois usa-se crase quando estiver
subentendida a expressão “moda de “, “maneira de”, nas frases I e II. O candidato deve ter em
vista a unicidade existente entre as duas frases. Para não levar crase, a frase I deveria ser
escrita de forma mais completa. Escreve a Machado de Assis. Quem escreve ? O que escreve?
Julgamento
Resposta correta é a letra D.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 16– Língua Portuguesa (Gramática)
Candidatos: Marcos da Silva Gomes.
16) Há quantos tipos de pronomes?
a) Cinco.
b) Seis.
c) Sete.
d) Oito.
Gabarito: c
Resposta:
Recurso indeferido.
A reposta correta da questão número dezesseis é a letra “c”, pois:
Há quantos tipos de pronomes?
a) Cinco. (Resposta incorreta.)
b) Seis. (Resposta incorreta.)
c) Sete. (Resposta correta. Há sete tipos de pronomes:
> Pessoais: “A costureira trabalha muito, ela mesma comprava os tecidos e costurava.”
> Possessivos: “Gostava dos meus livros.”
> Demonstrativos: “Aquele carro é muito interessante.”
> Indefinidos: “Alguém organizou esta festa.”
> Interrogativos: “Quem fez isso?”
> Relativos: “Conheço o livro que estás lendo.”
> Exclamativos: “Que mulher!”
d) Oito. (Resposta incorreta.)
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Questão 25 – Conhecimentos Gerais
Observe atentamente a tabela abaixo.
Panorama energético brasileiro (2005-2006)
Petróleo
Produção anual
629 milhões de barris
Consumo anual
624 milhões de barris

Gás natural
18 bilhões de m³
22 bilhões de m³

Etanol
18 bilhões de litros
14,3 bilhões de
litros
11,50%

Crescimento da produção (2005- 5,50%
0,04%
2006)
Brasil no ranking de produtores
16⁰
41⁰
2⁰
Fonte: Análise: Energia 2008. São Paulo: Análise, 2007. P.32-33.
Considerando o panorama das fontes energéticas no Brasil e no mundo, bem como a análise
da tabela “Panorama energético brasileiro (2005-2006)” pode-se afirmar que:
a) O consumo anual de combustível fóssil é superior à produção anual oferecida.
b) No período pesquisado, a fonte energética etanol contou com grande incentivo do Estado
para pesquisas e desenvolvimento com sua implantação no país.
c) As chamadas fontes energéticas não-fósseis são produzidas a mais do que a capacidade de
consumo anual.
d) Na produção da chamada energia limpa o Brasil fica em décimo sexto lugar.

Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.
A alternativa “C” quando explicita “fontes energéticas não fósseis” faz referencia ao “etanol”,
conforme indicado no enunciado da questão através da tabela “Panorama energético
brasileiro (2005-2006)”. De tal modo, podemos perceber que as chamadas fontes energéticas
não fósseis NÃO são produzidas a mais do que a capacidade de consumo anual. Ao
analisarmos a referida tabela perceberemos que a produção anual de gás natural foi de 18
bilhões de m³ e o consumo anual foi de 22 bilhões de m³, portanto, um consumo maior do que
a produção. Assertiva esta que invalida a alternativa como a esperada à questão.
Julgamento
Resposta correta é a letra B.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 26 – Conhecimentos Gerais
Considerando dados recentes do Censo 2010 realizado pelo IBGE no município de Inhapim
(MG), pode-se afirmar que:
a) Segundo dados oficiais, a população masculina residente em Inhapim contava com mais de
quatorze mil habitantes.
b) Em Inhapim (MG), mais de dez mil pessoas se declararam “brancas”.
c) Segundo dados oficiais a população feminina residente em Inhapim contava com mais de
doze mil habitantes
d) Em Inhapim (MG), mais de doze mil pessoas se declararam “pardas”.
Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
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A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.
De acordo com dados recentes do Censo 2010 pelo IBGE e facilmente visualizados pelo
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1, o município de Inhapim (MG) no ano de
2010 apresentava os seguintes dados oficiais:
- A população masculina residente em Inhapim contava com 12.129 habitantes. (logo a
alternativa “A” se faz equivocada nos dados originalmente anunciados, e devendo, pois ser
marcada como a resposta esperada à questão.
-Em Inhapim (MG), mais de 10.044 pessoas se declararam “brancas”.
- Segundo dados oficiais a população feminina residente em Inhapim contava com mais de
12.165 mil habitantes.
- Em Inhapim (MG), mais de 12.802 pessoas se declararam “pardas”.
Julgamento
Resposta correta é a letra A.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 29 – Conhecimentos Gerais
29) Mãe acorrenta filha de 13 anos viciada em crack.
Desesperada, Maria Hilda de Meneses da Costa, 37 anos, decidiu acorrentar em casa a filha
de 13 anos. Ela é viciada em crack desde os 11 anos e mora na Rua Projetada, 123, na
localidade Fazendinha, Bairro Ilha Grande de Santa Isabel em Parnaíba.
Disponível em www.portalhoje.com, 06/07/2010, acesso em 18.01.2011
Acerca do CRACK é inadequado afirmar que:
a) Com o uso do crack, o usuário pode começar a sentir-se inquieto, ansioso ou irritado.
Usado em grandes quantidades, o crack pode deixar a pessoa extremamente agressiva,
paranóica e/ou fora da realidade.
b) Ao mesmo tempo em que cria uma sensação de alegria no usuário, o crack também deixa
muitos efeitos significativos e potencialmente perigosos no corpo. As pessoas que o
utilizam, mesmo que por poucas vezes, correm riscos de sofrer epilepsia.
c) Devido aos efeitos no ritmo cardíaco e na respiração, o crack pode causar problemas
cardíacos, parada respiratória, derrames ou infartos.
d) Ao percorrer a corrente sanguínea, primeiramente o crack deixa o usuário se sentindo
energizado, mais alerta e mais sensível aos estímulos da visão, da audição e do tato.
Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.
O enunciado da questão solicita marcar a “exceção” das alternativas e a que se constitui como
tal é a alternativa “B”, pois são “as pessoas que utilizam o crack mesmo poucas vezes não
correm riscos de sofrer epilepsia
Julgamento
Resposta correta é a letra B.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
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Questão 31: São atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes do
Programa de Saúde da Família:
I - Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas;
II - Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais aquela
população está exposta;
III - Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos,
de diabéticos, de saúde mental, etc; Atribuição específica do enfermeiro do Programa de
Estratégia e Saúde da Familia.
IV - Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de
vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida;
V - Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de
afeto, de respeito;
Assinale a alternativa correta:
a) Todos os itens são corretos.
b) Todos os itens são incorretos
c) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.
d) Apenas o item III está incorreto.
A única alternativa correta é a letra “d”, pois “Organizar e coordenar a criação de grupos de
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;”, são
atribuições específicas de um enfermeiro, todos os outros itens do enunciado são atribuições
de todos os membros da equipe do ESF. Sendo assim, permanece a resposta conforme
divulgada.
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde (Ministério da Saúde) http://bvsms.saude.gov.br/
Questão 32: Para organizar a atenção à saúde, as linhas de cuidado podem ser divididas e
organizadas por vários critérios, tais como:
I - Por fases de vida: da Criança (recém-nato, infantes, pré-escolar, escolar, adolescente), da
Mulher (gestante, adulta, menopausa) e do Idoso.
II - Por agravos: Saúde Bucal, Mental, do Trabalhador etc.
III - Por especialidades: Doenças respiratórias, Hipertensão, Diabetes, Cânceres, Doença renal,
AIDS.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) I está correta
d) I e III estão corretas
De acordo com o Manual Técnico de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na
Saúde Suplementar (http://www.ans.gov.br/portal/upload/biblioteca/manual_ans.pdf):
Para organizar a atenção à saúde, as Linhas de Cuidado podem ser
divididas e organizadas por vários critérios, tais como:
• Por fases de vida: da criança (recém-nato, infantes, pré-escolar, escolar, adolescente), da
Mulher (gestante, adulta, menopausa) e do Idoso;
• Por agravos (Doenças Respiratórias, Hipertensão, Diabetes, Cânceres, Doença renal,
AIDS, etc);
• Por especificidades como Saúde Bucal, Mental, do Trabalhador, etc.
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Nota-se nos trechos grifados que apenas o primeiro item (por fases da vida) está idêntico ao
do Manual da ANS, sendo assim, os outros itens estão incorretos, conforme consta do gabarito
da questão. O gabarito deve ser mantido conforme divulgado.
Questão 34 – Conhecimentos Específicos
Assinale a alternativa que representa uma atribuição específica do Auxiliar de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária.
a) Executar a contenção e manipulação de animais domésticos para procedimentos
veterinários.
b) Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da USF,
garantindo o controle de infecção.
c) Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho
epidemiológico.
d) Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de
risco, conforme planejamento específico.
Razões
Não assiste razão ao Candidato recorrente uma vez que sua argumentação não possui
natureza lógica uma vez que “Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde, por meio de ações educativas nos domicílios e na comunidade sob
supervisão competente” (citação do candidato), não é o mesmo que “Realizar ações de
educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme
planejamento específico”. Ainda supondo que a Alternativa D fosse uma atribuição do cargo
supracitado, ela não seria uma atribuição específica, como pede o enunciado da questão, pois
a alternativa D é uma atribuição de um auxiliar de enfermagem.
Julgamento
Resposta correta é a letra A.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
02 – Cargo 02 - Auxiliar de Triagem e Resíduos Sólidos Urbanos
Questão 08 – Língua Portuguesa
No terceiro texto, a patroa considera o recado da emprega:
a) Preocupante
b) Estranho
c) Cotidiano
d) Habitual
Razões
A única alternativa que responde a questão é letra C, pois é preciso observar a construção do
texto. Quando a patroa ouve o recado da empregada, em primeiro instante, considera normal,
parte do cotidiano, do dia-a-dia. Receber recados da empregada é considerado um hábito pela
patroa. Após o recado ela pensa: “deixa o Alfredo falar”, ou seja, como sempre, deixe que seu
marido diga o que quiser como faz costumeiramente. Só depois acha o recado estranho.
Julgamento
Resposta correta é a letra C.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 09 – Língua Portuguesa
É sinônimo de “excelente”, exceto:
a) Primoroso
b) Esplêndido
c) Perfeito
d) Exímio
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Razões
Somente a Alternativa B responde a questão uma vez que é preciso observar o enunciado da
questão. Todas as palavras são sinônimas de “excelente”, exceto uma, ou seja, menos uma,
que é “esplêndido”.
Julgamento
Resposta correta é a letra B.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 15 – Língua Portuguesa
A frase optativa é:
a) É uma delícia esse doce de leite!
b) Bons ventos o levem!
c) Obrigaram o funcionário a sair.
d) Você pretende viajar?
Razões
Somente a Alternativa B responde a questão, pois a frase ‘Bons ventos me levem’ é uma frase
optativa que é usada para exprimir um desejo.
Julgamento
Resposta correta é a letra B.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE

Questão 21 – Conhecimentos Gerais
Sobre o município de Inhapim (MG) é adequado afirmar que:
a) A origem do nome atual do município é atribuída à presença de grande quantidade de um
pássaro cantador nas matas da região chamado “inhapim”, que ainda pode ser encontrado
em abundância nas matas do Município.
b) As terras de Inhapim são consideradas pouco férteis, de modo que a região produz apenas
milho e laranja, que são produtos que não carecem de solos férteis.
c) O município de Inhapim é considerado a cidade com maior número de habitantes na
região do Vale do Rio Doce.
d) O núcleo populacional de Inhapim começou a surgir na metade do século XIX, na barra do
Ribeirão Santo Antônio, quando lá chegou Joaquim Ribeiro, atraído pela fertilidade das
terras, muito próprias para a lavoura de café e outras culturas.
Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.
O enunciado da questão solicita uma resposta adequada, verdadeira acerca do município de
Inhapim (MG), e se alguma alternativa tiver algum dado falso sobre este município, a mesma
não pode ser marcada.
Na alternativa “B”, considerando que terras de Inhapim produz outras culturas, além do milho
e laranja, não poderemos afirmar que esta alternativa seja verdadeira em suas assertivas. E,
portanto, é considerada uma alternativa falsa que não se deve tê-la como resposta esperada.
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Julgamento
Resposta correta é a letra D.
Portanto, o recurso é PROCEDENTE para alterar o gabarito divulgado para letra D
Questão 28 – Conhecimentos Gerais
Segundo dados do IBGE (2000), são considerações gerais sobre a economia do município de
Inhapim (MG), exceto que:
a) Os setores econômicos em que menos pessoas atuam ou estão empregadas em Inhapim
são os setores industriais.
b) O setor de turismo de Inhapim se destaca pelos seus passeios náuticos no Rio São
Francisco, em especial no mês de fevereiro.
c) A agropecuária de Inhapim é o setor que mais emprega pessoas em Inhapim (MG).
d) Os setores industriais e de serviços de Inhapim são os que mais empregam pessoas no
município.
Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.
As assertivas das alternativas “A”, “B” se apresentam equivocados, o que não possibilita uma
melhor compreensão da questão por parte do candidato. Optamos, pois pela anulação da
questão.
Julgamento
Resposta correta é a letra D.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 30 – Conhecimentos Gerais
São considerações gerais sobre o município de Inhapim (MG), exceto que:
a) As cidades de Alvarenga, Caratinga e Dom Cavalcanti fazem fronteiras com Inhapim (MG).
b) As BR-116, BR-458 e MG-425 são rodovias que servem ao município de Inhapim (MG).
c) Da década de 1990 aos dias atuais a população de Inhapim só tem aumentado em número
de habitantes.
d) O município de Inhapim está localizado na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.
A alternativa “A” traz em sua assertiva um equívoco no nome de uma cidade fronteiriça à
cidade de Inhapim (MG) que seria a cidade de “DOM CAVATI” e não como apresentado “DOM
CAVALCANTI”. Desse modo, optamos anular questão, uma vez que tal equívoco traz duas
respostas à questão.
Julgamento
Portanto, o recurso é PROCEDENTE para anular a questão.
Questão 39 – Conhecimentos Específicos
Os “resíduos de serviços de saúde” são aqueles provenientes de qualquer unidade que execute
atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal.
Representa um procedimento correto de uma usina de triagem e compostagem de lixo frente
à destinação dos resíduos de serviços de saúde:
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a) Os resíduos de serviços de saúde devem ser instalados, agrupados e depositados junto ao
lixo considerado orgânico.
b) Os resíduos de serviços de saúde devem ser instalados, agrupados e depositados junto ao
lixo industrial de alta periculosidade.
c) Uma usina de triagem e compostagem de lixo deve construir valas especiais para o destino
de resíduos de serviços de saúde.
d) Assim que chegarem à usina de triagem e compostagem de lixo, os resíduos de serviços de
saúde devem ir direto para compostagem.
Razões
Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com
relação a temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha
interposto recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.
A questão trata de procedimentos padronizados de uma usina de triagem e compostagem de
lixo frente à destinação dos resíduos de serviços de saúde e não questões de gestão local dos
resíduos em questão. E os procedimentos anunciados na alternativa “C” estão de acordo com
“Orientações básicas para operação de usina de triagem e compostagem de lixo” da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais.
Entendemos a aplicação de conhecimentos locais frente aos arranjos da administração pública
municipal à destinação de resíduos, mas há de se observar os parâmetros e procedimentos
legais existentes.
Julgamento
Resposta correta é a letra C.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
03 – Cargo 06 - Operador de Retro Escavadeira
Questão 01 – Língua Portuguesa
O almoço narrado tão detalhadamente pelo narrador o faz ser apontado como:
a) Simplório
b) Apreciador
c) Experimentador
d) Importante
Razões
A Alternativa que responde a questão é letra A pois é preciso observar que o enunciado da
questão , que se refere ao almoço. Os detalhes desse momento foram narrados de forma a
enaltecer o simples, como no trecho a seguir: “Mas nós todos sentíamos, no fundo do
coração, que nada tinha importância, nem a Força Pública, nem o violão de seu Nhonho, nem
mesmo as águas sulfurosas. Acima de tudo pairava o divino lombo de porco com tutu de
feijão. O lombo era macio e tão suave que todos imaginamos que o seu primitivo dono devia
ser um porco extremamente gentil, expoente da mais fina flor da espiritualidade suína. O tutu
era um tutu honesto, forte, poderoso, saudável.”
Desta feita a narração detalhada do narrador não faz com o que o narrador seja
experimentador, apreciador ou importante.
Julgamento
Resposta correta é a letra A.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
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Questão 05 – Língua Portuguesa
5) O narrador lembra que o encontro era embalado ao som de uma harmônica, talvez uma
concertina. Que tipo de instrumentos seriam esses?
a) Viola/Violino
b) Gaita/Pandeiro
c) Sanfona/Acordeão
d) Acordeão/Viola
Razões
A única alternativa que responde a questão é a letra C, uma vez a Harmônica não é uma viola
nem um violino, também não é um pandeiro. Ademais, segundo o Dicionário Michaelis, a
Harmônica é uma sanfona, acordeão.
Julgamento
Resposta correta é a letra C.
Portanto, o recurso é IMPROCEDENTE
Questão 08 – Língua Portuguesa (Interpretação de texto)
8) O prato principal – lombinho – juntamente com as outras opções de acompanhamento, era
o símbolo:
a) Da culinária mineira.
b) Do encanto de Minas.
c) Da simplicidade.
d) De coisas simples e boas.
Gabarito: b
Resposta:
Recurso indeferido.
A reposta correta da questão número oito é a letra “b”, pois:
O prato principal – lombinho – juntamente com as outras opções de acompanhamento, era o
símbolo:
a) Da culinária mineira. (Resposta incorreta. Simbolizava mais do que isso.)
b) Do encanto de Minas. (Resposta correta. A descrição do prato principal – lombinho –
juntamente com as outras opções de acompanhamento era o símbolo do encanto de Minas.
Basta ler o texto e observar o penúltimo e último parágrafos: “... e do prato inteiro, onde havia
um ameno jogo de cores cuja nota mais viva era o verde molhado da couve — do prato inteiro,
que fumegava suavemente, subia para a nossa alma um encanto abençoado de coisas simples
e boas. Era o encanto de Minas.” Tudo se resumia à constatação presente no último parágrafo:
encanto de Minas.
c) Da simplicidade. (Resposta incorreta. A simplicidade não contempla a idéia de símbolo.)
d) De coisas simples e boas. (Resposta incorreta. Essas palavras fazem parte de um trecho do
texto que não contempla a idéia de símbolo.)
Belo Horizonte, 02 de abril de 2012.
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