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Conforme Edital n° 01/2011 da Prefeitura Municipal de Francisco Sá/MG, a empresa organizadora torna público o 
Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas realizadas no dia 29/04/2012, conforme 
relação de recorrentes a seguir: 

 

Questão 28 - Monitor de Transporte Escolar 

 
Darlene Martins Silva 
Sabrina de Souza Dias 
Cristiane Ribeiro 
Maria Nadir Ribeiro Silva 
Johnny Ferreira Gomes 
Danieli Gonçalo Santos Pena 
Cláudia Priscila Silveira 
Claudia Maria Rodrigues de Souza 
Liliane Dias Fernandes 
Maria Aparecida Moura Carreiro 
Stella Márcia Gonçalves 
Darlene Martins Silva 
Jorge Luis Barbosa Rodrigues 
André Felipe de Carvalho Xavier 
Sidenir Rodrigues Marques 
Sílvia Ribeiro da Silva 
André Vinícius Almeida 

 
 
Jorge Luis Barbosa Rodrigues 
André Felipe de Carvalho Xavier 
Sidenir Rodrigues Marques 
Sílvia Ribeiro da Silva 
André Vinícius Almeida 
Liliane Dias Fernandes 
Maria Aparecida Moura Carreiro 
Stella Márcia Gonçalves 
Darlene Martins Silva 
Jorge Luis Barbosa Rodrigues 
André Felipe de Carvalho Xavier 
Sidenir Rodrigues Marques 
Sílvia Ribeiro da Silva 
André Vinícius Almeida 
 

 
28) Sobre os aspectos ambientais do Município de Francisco Sá (MG) é adequado considerar que: 

a) Em Francisco Sá (MG) pode-se observar espécimes da fauna local como lobo guará, lontras e tucanos. 
b) A vegetação do Município de Francisco Sá (MG) é caracterizada pelo predomínio de espécies da caatinga. 
c) A maior parte das terras do Município de Francisco Sá (MG) são terras planas e onduladas. 
d) Em Francisco Sá (MG) os desmatamentos são frequentes e legalizados pelo Poder Público. 

 

Recurso Deferido. A questão foi anulada por conter duas opções corretas. 
 

 Monitor de Transporte Escolar 

Darlene Martins Silva 4504 Monitor de Transporte Escolar 
 

34) Sobre o panorama político – administrativo do Município de Francisco Sá (MG) é INCORRETO considerar que: 
 
a) O Município de Francisco Sá (MG) tem núcleos populacionais espalhados em seu território e as comunidades de 

Angico, Tabual e Serrador são exemplos de comunidades rurais que pertencem a esse Município. 
b) Antes da emancipação política, parte do território do atual Município de Francisco Sá (MG) já pertenceu aos 

Municípios de Minas Novas e Grão Mogol. 
c) Os Municípios de Jeceaba e Juramento são limítrofes do Município de Francisco Sá (MG). 
d) As pessoas que nascem no Município de Francisco Sá (MG), podem ser chamadas de Francisco-saenses. 

 
Recurso Deferido.A questão foi anulada, pois houve duplicidade de respostas. 
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Cristiane Ribeiro 5468 Monitor de Transporte Escolar 
 

Questão 16 
 

16) Em “Então, calmamente, o fazendeiro disse...”, a palavra em destaque dá idéia de: 
a) Modo 
a) Tempo  
b) Causa  
c) Finalidade 

 
Recurso Deferido.Questão anulada. 
 
Questão 30 
 
30) Após a leitura do fragmento abaixo, marque a alternativa CORRETA:  

Curso de capacitação para produtores de leite 
Aconteceu no dia 28 de maio o curso de capacitação para produtores de leite. A capacitação aconteceu na 
comunidade de Córrego do Charquinho. Uma oportunidade para os produtores aperfeiçoarem suas 
práticas no campo e melhorar a qualidade do leite. 

Disponível em http://www.franciscosa.mg.gov.br, 01/06/2011, acesso 20.03.2012. 

Acerca da importância do “leite” na vida humana é inadequado considerar que: 
a) O leite é o alimento ideal para a saúde humana. Tanto que todos os alimentos podem ser substituídos pelo 

leite, por ele apresentar boa parte das quantidades de vitaminas que o ser humano precisa. 
b) O leite é também um alimento com muitas utilizações: pode ser bebido simples ou aromatizado, serve para 

produzir vários produtos com composição semelhante - iogurtes, queijos, requeijões - e entra na confecção 
de muitos preparados culinários, como molhos, purês ou sobremesas. 

c) O leite faz da economia mineira o Estado com maior produção nacional deste produto. 
d) A região sul do Estado de Minas Gerais é uma área concentrada de grande produção leiteira, sendo que ali 

podem ser encontrados os maiores laticínios e a maior produção de derivados do leite. 
 
Recurso Deferido. Questão anulada. 

 
Maria Nadir Ribeiro Silva 5473 Monitor de Transporte Escolar 

Questão 30 
 

30) Após a leitura do fragmento abaixo, marque a alternativa CORRETA:  

Curso de capacitação para produtores de leite 
Aconteceu no dia 28 de maio o curso de capacitação para produtores de leite. A capacitação aconteceu 
na comunidade de Córrego do Charquinho. Uma oportunidade para os produtores aperfeiçoarem suas 
práticas no campo e melhorar a qualidade do leite. 

Disponível em http://www.franciscosa.mg.gov.br, 01/06/2011, acesso 20.03.2012. 

Acerca da importância do “leite” na vida humana é inadequado considerar que: 
a) O leite é o alimento ideal para a saúde humana. Tanto que todos os alimentos podem ser substituídos pelo leite, 

por ele apresentar boa parte das quantidades de vitaminas que o ser humano precisa. 
b) O leite é também um alimento com muitas utilizações: pode ser bebido simples ou aromatizado, serve para 

produzir vários produtos com composição semelhante - iogurtes, queijos, requeijões - e entra na confecção de 
muitos preparados culinários, como molhos, purês ou sobremesas. 

c) O leite faz da economia mineira o Estado com maior produção nacional deste produto. 
d) A região sul do Estado de Minas Gerais é uma área concentrada de grande produção leiteira, sendo que ali 

podem ser encontrados os maiores laticínios e a maior produção de derivados do leite. 
 

Recurso Deferido. Questão anulada. 
 

Johnny Ferreira Gomes 5106 Monitor de Transporte Escolar 

Questão 12 
 

12) A sílaba tônica só não está corretamente  identificada em: 
a) relógio -  navegante  
b) haste - hemisfério 
c) Cruzeiro - América  
d) conjunto -  movimento 

 

Recurso Indeferido. 
Sem razão o recorrente, mantém – se a alternativa “D”. 
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34) Sobre o panorama político – administrativo do Município de Francisco Sá (MG) é INCORRETO considerar que: 
 
a) O Município de Francisco Sá (MG) tem núcleos populacionais espalhados em seu território e as comunidades de 

Angico, Tabual e Serrador são exemplos de comunidades rurais que pertencem a esse Município. 
b) Antes da emancipação política, parte do território do atual Município de Francisco Sá (MG) já pertenceu aos 

Municípios de Minas Novas e Grão Mogol. 
c) Os Municípios de Jeceaba e Juramento são limítrofes do Município de Francisco Sá (MG). 
d) As pessoas que nascem no Município de Francisco Sá (MG), podem ser chamadas de Francisco-saenses. 

 
Recurso Deferido. Questão anulada, pois houve duplicidade de respostas. 
Tamires Santos da Silva 4745 Monitor de Transporte Escolar 

22) Sobre os dados históricos do Município de Francisco Sá (MG) é inadequado afirmar que: 
a) A formação do atual Município de Francisco Sá (MG) remonta o século XVII. 
b) A região que hoje abriga o Município de Francisco Sá (MG) já foi chamada de “São Gonçalo do Brejo das 

Almas”. 
c) Nos tempos da formação do povoamento de Francisco Sá (MG) foi construída uma capela em homenagem 

a São Gonçalo. 
d) Historicamente, o Município de Francisco Sá (MG) se destacou como produtor de rubis e diamantes. 

 

Recurso Indeferido. Mantém – se a alternativa “D”. 

Darlene Martins Silva 4502 Monitor de Transporte Escolar 
34) Sobre o panorama político – administrativo do Município de Francisco Sá (MG) é INCORRETO considerar que: 
 

a) O Município de Francisco Sá (MG) tem núcleos populacionais espalhados em seu território e as comunidades de 
Angico, Tabual e Serrador são exemplos de comunidades rurais que pertencem a esse Município. 

b) Antes da emancipação política, parte do território do atual Município de Francisco Sá (MG) já pertenceu aos 
Municípios de Minas Novas e Grão Mogol. 

c) Os Municípios de Jeceaba e Juramento são limítrofes do Município de Francisco Sá (MG). 
d) As pessoas que nascem no Município de Francisco Sá (MG), podem ser chamadas de Francisco-saenses. 

 
Recurso Deferido. A questão foi anulada, pois houve duplicidade de respostas. 

André Felipe de Carvalho Xavier 4747 Servente de Pedreiro 

Questão 30 
 

30) Após a leitura do fragmento abaixo, marque a alternativa CORRETA:  

Curso de capacitação para produtores de leite 
Aconteceu no dia 28 de maio o curso de capacitação para produtores de leite. A capacitação aconteceu 
na comunidade de Córrego do Charquinho. Uma oportunidade para os produtores aperfeiçoarem suas 
práticas no campo e melhorar a qualidade do leite. 

Disponível em http://www.franciscosa.mg.gov.br, 01/06/2011, acesso 20.03.2012. 

Acerca da importância do “leite” na vida humana é inadequado considerar que: 
a) O leite é o alimento ideal para a saúde humana. Tanto que todos os alimentos podem ser substituídos pelo leite, 

por ele apresentar boa parte das quantidades de vitaminas que o ser humano precisa. 
b) O leite é também um alimento com muitas utilizações: pode ser bebido simples ou aromatizado, serve para 

produzir vários produtos com composição semelhante - iogurtes, queijos, requeijões - e entra na confecção de 
muitos preparados culinários, como molhos, purês ou sobremesas. 

c) O leite faz da economia mineira o Estado com maior produção nacional deste produto. 
d) A região sul do Estado de Minas Gerais é uma área concentrada de grande produção leiteira, sendo que ali 

podem ser encontrados os maiores laticínios e a maior produção de derivados do leite. 
 

Recurso Deferido. Questão anulada. 

José Ney do Carmo Santos 5770 Coveiro 

Questão 30 
 

30) Após a leitura do fragmento abaixo, marque a alternativa CORRETA:  

Curso de capacitação para produtores de leite 
Aconteceu no dia 28 de maio o curso de capacitação para produtores de leite. A capacitação 
aconteceu na comunidade de Córrego do Charquinho. Uma oportunidade para os produtores 
aperfeiçoarem suas práticas no campo e melhorar a qualidade do leite. 

Disponível em http://www.franciscosa.mg.gov.br, 01/06/2011, acesso 20.03.2012. 

Acerca da importância do “leite” na vida humana é inadequado considerar que: 
a) O leite é o alimento ideal para a saúde humana. Tanto que todos os alimentos podem ser substituídos pelo leite, 

por ele apresentar boa parte das quantidades de vitaminas que o ser humano precisa. 
b) O leite é também um alimento com muitas utilizações: pode ser bebido simples ou aromatizado, serve para 

produzir vários produtos com composição semelhante - iogurtes, queijos, requeijões - e entra na confecção de 
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muitos preparados culinários, como molhos, purês ou sobremesas. 
c) O leite faz da economia mineira o Estado com maior produção nacional deste produto. 
d) A região sul do Estado de Minas Gerais é uma área concentrada de grande produção leiteira, sendo que ali 

podem ser encontrados os maiores laticínios e a maior produção de derivados do leite. 
 

Recurso Deferido.Questão anulada. 
 

Kenia Maria Azevedo Rodrigues 4500 Gari 

Questão 16 
 

16) Em “Então, calmamente, o fazendeiro disse...”, a palavra em destaque dá idéia de: 
 

a) Modo 
b) Tempo  
c) Causa  
d) Finalidade 

 

Recurso Deferido. Questão foi anulada. 
 

Questão 39 
 

39) No ano de 2011, o Município de Francisco Sá foi um dos Municípios mais atingidos pela estiagem da região 
norte de Minas Gerais.  A causa da estiagem está relacionada com a própria condição climática do semiárido 
mineiro, que geralmente ocorre com mais frequência no período de: 
a) Primavera ∕ verão 
b) Apenas no verão 
c) Outono∕ inverno 
d) Apenas na primavera 
 

Recurso Deferido. Questão anulada. 

Jéssica Bispo Miranda 4751 Secretário Escolar 
 

22) Acerca das licitações no Brasil é inadequado afirmar que: 
a) A lei brasileira prevê que toda empresa executora de um serviço para um órgão público dispute uma 

licitação com outras que ofereçam o mesmo serviço. 
b) A licitação é uma maneira de tentar garantir que o dinheiro público não será desperdiçado. 
c) O processo de licitação deve terminar sempre com a abertura dos envelopes das propostas para afinal se 

saber quem é o vencedor. 
d) A improbidade administrativa prevê que apenas os agentes políticos podem ser coibidos de lesar os cofres 

públicos. 
 

Recurso Deferido. Altera – se o Gabarito para letra “C” com fulcro na Lei 86663/93, artigos 4º e 22. 
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Adailson Caetano dos Santos 4583 Vigilante 
Questão 16 
 
16) Em “Então, calmamente, o fazendeiro disse...”, a palavra em destaque dá idéia de: 
 

a) Modo 
b) Tempo  
c) Causa  
d) Finalidade 

 
Recurso Deferido. Questão anulada. 
 
Questão 30 
 
30) Após a leitura do fragmento abaixo, marque a alternativa CORRETA:  

Curso de capacitação para produtores de leite 
Aconteceu no dia 28 de maio o curso de capacitação para produtores de leite. A capacitação 
aconteceu na comunidade de Córrego do Charquinho. Uma oportunidade para os produtores 
aperfeiçoarem suas práticas no campo e melhorar a qualidade do leite. 

Disponível em http://www.franciscosa.mg.gov.br, 01/06/2011, acesso 20.03.2012. 

Acerca da importância do “leite” na vida humana é inadequado considerar que: 
 

a) O leite é o alimento ideal para a saúde humana. Tanto que todos os alimentos podem ser substituídos pelo leite, 
por ele apresentar boa parte das quantidades de vitaminas que o ser humano precisa. 

b) O leite é também um alimento com muitas utilizações: pode ser bebido simples ou aromatizado, serve para 
produzir vários produtos com composição semelhante - iogurtes, queijos, requeijões - e entra na confecção de 
muitos preparados culinários, como molhos, purês ou sobremesas. 

c) O leite faz da economia mineira o Estado com maior produção nacional deste produto. 
d) A região sul do Estado de Minas Gerais é uma área concentrada de grande produção leiteira, sendo que ali 

podem ser encontrados os maiores laticínios e a maior produção de derivados do leite. 
 
Recurso Deferido.A questão foi anulada devido conter a palavra “Inadequado”. 

 

Belo Horizonte, 18 de Maio de 2012. 


