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Conforme Edital n° 01/2013 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, a empresa organizadora 
torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 07/10/2013, 
ordenado por cargo, conforme a seguir:   

Nome N° de Inscrição Cargo 

LUCAS REZENDE DA S. ARAÚJO 
SARAH CELES SILVA 

2612 
2197 

ADVOGADO 

QUESTÃO 17 
Houve um equívoco, contendo a questão duas alternativas corretas. Portanto Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 24  

A matéria Direito Tributário foi elaborada conforme a sugestão bibliográfica que consta no Edital do Processo Seletivo. Curso de 
Direito Constitucional Tributário. Malheiros Editores, 2011 - Manual de direito financeiro e tributário. Saraiva. 7ª edição - Curso 
de direito Tributário. Saraiva. 9ª edição. É matéria inerente ao cargo de Advogado. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se 

alternativa “C” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013. 
 
QUESTÃO 27  

A questão solicita as formas de extinção do contrato. A questão foi elaborada segundo o programa de provas do Edital do 
Processo Seletivo. É matéria inerente ao cargo de Advogado. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “C” conforme 

divulgado no gabarito em 07/10/2013. 
 

ARACELE QUINTAS RODRIGUES 
ARIANA QUINTAS RODRIGUES 
WESLEY ADRIANO QUINTAS 

3542 
3544 
3192 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

QUESTÃO 05 
Houve um equívoco na elaboração da questão, portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 28 
Houve um equívoco na elaboração do enunciado da questão, portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

DAYANE ALVES DE A. MERCÊS 
LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS A. 

NIVIA MARA T. DOS SANTOS 

2088 
2270 
3806 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

QUESTÃO 05 
Houve um equívoco na elaboração da questão, portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

BRENO CÉSAR DA SILVA MENDES 
DIANA BARBOSA DE ASSIS LEAL 

GUSTAVO BATISTA BRAGA 
JERUSA SUSANA DOS SANTOS RIBEIRO 

LEILANE FREITAS O. DE PAULA 
SHIRLEI CRISTIANE DE O. SANTOS 

503 
6081 
3893 
3907 
2216 
5278 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 04 
As considerações não são pertinentes. O comando da questão solicita o “SIGNIFICADO” do vocábulo “ALENTO” no texto e 
não há ambiguidade em relação ao sentido da palavra “alento” dentro do contexto, portanto o recurso foi INDEFERIDO, 

mantêm – se alternativa “B” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 05 

As considerações não são pertinentes, pois de acordo com o texto, “não ser eficiente” não é “característica” das pessoas 
tímidas, as demais alternativas estão citadas no texto, portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “C” 

conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 09 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 12 
As considerações não são pertinentes, de acordo com a gramática normativa, a frase da alternativa “(B) Aveia é boa para a 
saúde” está incorreta porque  o sujeito não está determinado por artigo. As opções corretas são: “Aveia é bom para a saúde” 
e “A aveia é boa para a saúde”.  Portanto, o recurso foi INDEFEIRDO, mantém – se a alternativa “B” conforme divulgado no 

gabarito em 07/10/2013. 
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QUESTÃO 17 

O comando da questão solicita a “ADEQUACAO” das regras de pontuação. O que confere à alternativa “A”. As considerações 
em relação à conjugação do verbo não são pertinentes, pois não há comprometimento em relação às regras de pontuação. 
Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “A ” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013. 
 
QUESTÃO 18 

O comando da questão solicita a “ADEQUACAO” da ortografia. O que confere à alternativa “C”. As considerações não 
procedem, pois não há erro de pontuação no enunciado. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “C” conforme 

divulgado no gabarito em 07/10/2013. 
 
QUESTÃO 22 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “D”. 
 
QUESTÃO 23 

 

 
http://www.tiexpert.net/office/excel/conceitos-de-planilha.php  
Conforme pode ser observado a explicação acima deixa claro a diferença das teclas “delete” e “backspace” e qual tecla deve 
ser apertada para se reeditar. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “ D ” conforme divulgado no gabarito em 

07/10/2013. 
 
QUESTÃO 24 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito para alternativa “C”. 
 
Resposta para Shirlei Cristiane 
Recurso INDEFERIDO por não manifestar-se durante a realização da prova. Constam expressamente as matérias do cargo no 

Edital: Língua Portuguesa e Informática. 

ANA PAULA SANTOS GONÇALVES 
FRANCIANE SOUZA SOARES 

MICHELE BIGGIONE ALVES COTTA 
REJANE LANA FONTES 

SÔNIA XAVIER BARBOSA 

3316 
543 

5169 
3392 
5299 

ASSISTENTE SOCIAL 

 
QUESTÃO 06  
A alternativa B está correta: O diretor da empresa fez bastantes elogios ao nosso projeto. 

Quanto à concordância, “bastante” na frase é adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo a que estiver se referindo , no 
caso “elogios”. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
  
QUESTÃO 08 

O comando da questão solicita a “ADEQUACAO” às regras de regência verbal. O que confere à alternativa “C”. As 
considerações não são pertinentes. Em relação à opção “A”, o verbo “simpatizar” é transitivo indireto e não pronominal, isto é, 
não aceita o pronome oblíquo. Portanto, a frase correta é: “Há alguns dos novos funcionários da empresa com os quais não 

simpatizamos.” A opção “B” está incorreta porque o verbo “assistir” é transitivo indireto quando significa “ver, presenciar”. A 
frase correta é: “Assistimos à entrega dos prêmios...”. A alternativa “C” está CORRETA, é um verbo transitivo indireto e, 

portanto, necessita de preposição. Por último, a opção “D” está incorreta porque o verbo “visar” no sentido de “desejar muito, 
almejar” é transitivo indireto, isto é, necessita de preposição. A frase correta é: “Eu visava apenas a alguns dias de descanso.” 
Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “C ” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 12 
Edital: Conceitos básicos para utilização dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como: processador de texto, planilha 

eletrônica e aplicativo para apresentação e Excel. Sendo assim a parte do edital que solicitava o pacote Microsoft Office, no 
entanto não existe nada “falso” em citar sobre o layout dos aplicativos do pacote Office, uma vez que foi solicitado todos no 
Edital. Recurso INDEFERIDO. Mantêm – se alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  

 
 

http://www.tiexpert.net/office/excel/conceitos-de-planilha.php
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QUESTÃO 15 

A função do PINCEL, é copiar a formatação de um local e aplicar a outro. Não foram citados na pergunta se significava ou o 
que ocorre, e sim quando apertamos o ícone o que “ele faz” ou qual a função. Não foi solicitado qual o objetivo e como seria 
feito após clicarmos no botão. 

 
 

 
 
Recurso INDEFERIDO. Mantêm – se alternativa “C” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 17 
Houve um equívoco, contendo a questão duas alternativas corretas. Portanto Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 21 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social, Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, página 31: “A Constituição 
Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e 
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993, como política social pública, a 
assistência social  inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para a política de  assistência  social,  inserindo-a  no  sistema  do  
bem-estar  social  brasileiro  concebido como   campo do Seguridade Social, configurando o triângulo  juntamente  coma 
saúde e a previdência social.”  Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “ D” conforme divulgado no gabarito em 

07/10/2013. 
  
QUESTÃO 23 
Conforme gabarito divulgado e retificado no dia 07/10/2013, questão ANULADA. 
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ARIANA VAZ ROCHA FERREIRA 
CAMILA CÉSAR GOECKING 

CARLA PAULA DUARTE 
CIBELLE ARAUJO DA SILVEIRA 

ELIZABETH DIAS OGLIARE 
FABIANA MORAIS SILVA DE ALMEIDA 
GRACIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA 

JOANA D’ARC SANTANA 
JOSEI KARLY SANTOS COSTA MOTTA 

JOSIANE LINO DOS SANTOS FRATTARI 
HARLEY FRANCISCO DE ASSIS 
KAMILA TEIXEIRA DE AGUIAR 

LILIAN DE OLIVEIRA LANA 
LUIZ HENRIQUE PAOLINELL SILEIRA 

MARIANE ELLEN FERNANDES 
MARILENE PEREIRA DE SOUSA 
MÔNICA SENA DE CARVALHO 

PAULA JAQUELINE PEREIRA DIAS 
SHEILA ILDA ELER 

4213 
4599 
3095 
3338 
2497 
3031 
3295 
1534 
4897 
6409 
2405 
3578 
4047 
5332 
796 

3181 
890 

5064 
2587 

ENFERMEIRO PSF 

 
QUESTÃO 08 

O comando da questão solicita a “ADEQUACAO” às regras de regência verbal. O que confere à alternativa “C”. As 
considerações não são pertinentes. Em relação à opção “A”, o verbo “simpatizar” é transitivo indireto e não pronominal, isto é, 
não aceita o pronome oblíquo. Portanto, a frase correta é: “Há alguns dos novos funcionários da empresa com os quais não 

simpatizamos.” A opção “B” está incorreta porque o verbo “assistir” é transitivo indireto quando significa “ver, presenciar”. A 
frase correta é: “Assistimos à entrega dos prêmios...”. A alternativa “C” está CORRETA, é um verbo transitivo indireto e, 

portanto, necessita de preposição. Por último, a opção “D” está incorreta porque o verbo “visar” no sentido de “desejar muito, 
almejar” é transitivo indireto, isto é, necessita de preposição. A frase correta é: “Eu visava apenas a alguns dias de descanso.” 
Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “C ” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 10 
Houve um equívoco, contendo a questão duas alternativas corretas. Portanto Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 11 
Recurso INDEFERIDO, pois não havia a necessidade que na questão a figura estivesse colorida para a resolução.Nenhum 

candidato manifestou dificuldade para identificar a figura. 
 
QUESTÃO 13 

Conforme informado no próprio site da Microsoft o botão Office existe, e como não é citado no edital qual versão será utilizada, 
nada impede a banca de incluir uma questão onde conste o botão Office no Power Point da versão 2007. Consta no edital que 
a bibliografia a ser consultada deverá ser livros e apostilas a área. A afirmativa diz que a criação de uma apresentação se 
baseia na utilização dos “modos de exibição”, justamente por existir vários modos de exibição e não sendo obrigatório que se 
faça uma apresentação, por exemplo, no modo normal ou de anotações é que não foi citado os  modos existentes, porque isso 
dependerá do que o usuário necessitará no momento da criação de sua apresentação. http://office.microsoft.com/pt-
br/powerpoint-help/modos-de-exibicao-no-powerpoint-HP010067043.aspx?CTT=1. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se 

alternativa “C” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 17 
Houve um equívoco, contendo a questão duas alternativas corretas. Portanto Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 18 

O termo Malware não precisa estar no plural. Segue dois sites que poderão ser consultados confirmando que se refere a um 
software malicioso. 

 O termo malware é proveniente do inglês mal icious soft ware ; é um software destinado a se infiltrar em um 

sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de informações 
(confidenciais ou não). Vírus de computador , worms , trojan horses (cavalos de troia) e spywares são considerados 
malware . Também pode ser considerada malware uma aplicação legal que por uma falha de programação 
(intencional ou não) execute funções que se enquadrem na definição supra citada.  

 Malware é um nome abreviado para “software malicioso” Malware é qualquer tipo de software indesejado, instalado 
sem o seu devido consentimento. Vírus , worms e cavalos de troia são exemplos de software mal-intencionado que 
com frequência são agrupados e chamados, coletivamente, de malware.   

Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 20 

O SPAM é enviado para qualquer usuário sem a prévia autorização dele. Os números I e II, sobre roteador e Host estão 
corretos. Como é citado pela própria candidata o item III é falso, sendo verdadeiros I e II, nos dando como alternativa a 
alternativa “B”. http://www.antispam.org.br/oquee.html. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “B” conforme divulgado 

no gabarito em 07/10/2013.  

http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/modos-de-exibicao-no-powerpoint-HP010067043.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint-help/modos-de-exibicao-no-powerpoint-HP010067043.aspx?CTT=1
http://www.rtell.com.br/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://www.rtell.com.br/wiki/Software
http://www.rtell.com.br/wiki/Computador
http://www.rtell.com.br/wiki/V%C3%ADrus_de_computador
http://www.rtell.com.br/wiki/Trojan
http://www.rtell.com.br/wiki/Spywares
http://www.microsoft.com/pt-br/security/pc-security/virus-whatis.aspx
http://www.antispam.org.br/oquee.html
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QUESTÃO 23 
Conforme gabarito divulgado e retificado no dia 07/10/2013, questão ANULADA. 
 
QUESTÃO 26 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 15- Hipertensão Arterial  Sistêmica, do Ministério da Saúde (2006), capítulo 
II(Medida da pressão arterial), pg. 15, temos que: “ A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. 
Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, 
diabéticos, pacientes com disautonomias, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.”   
De acordo com a “VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão”, da Sociedade Brasileira de cardiologia (2010),pg.6, temos que:   “A 
posição recomendada para a medida da pressão arterial é a sentada. As medidas nas posições ortostática e supina devem ser 
feitas pelo menos na primeira avaliação em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores de 
disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de medicação anti-hipertensiva(D).” Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa 

“D” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 30 

"De acordo com o Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis (DSTs) do Ministério da Saúde (2006),o 
quadro clínico do Cancro Mole caracteriza-se por lesões múltiplas (podendo ser única) e habitualmente dolorosas, muito mais 
freqüentes no sexo masculino, não sendo o corrimento seu sintoma principal, sendo por isso a alternativa “B” a resposta da 
questão.  A tricomoníase, a gonorreia e a infecção por clamídia têm como principal sintoma em comum o corrimento." Recurso 
INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “B” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013.   

ELIANE COSTA VILA REAL 
MARCELLA APARECIDA DE OLIVEIRA 

768 
1140 

PSICÓLOGO 

QUESTÃO 17 
Houve um equívoco, contendo a questão duas alternativas corretas. Portanto Recurso DEFERIDO, a questão foi ANULADA 
 
QUESTÃO 18  

Apesar de ser citado como exemplo de um Malware, os Spyware se diferencia do termo anterior porque o mesmo não é 
chamado de vírus, quando citado como exemplo de um malware é somente quando ele é transportado  por um vírus para rouba 
informações sigilosas. 
SPYWARE consiste em um programa automático de computador, que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na 
Internet e transmite essa informação a uma entidade externa na Internet, sem o conhecimento e consentimento do usuário.Os spywares podem 
ser desenvolvidos por firmas comerciais, que desejam monitorar o hábito dos usuários para avaliar seus costumes e vender este dados pela 
internet. Desta forma, estas firmas costumam produzir inúmeras variantes de seus programas-espiões, aperfeiçoando-o, dificultando em muito 
a sua remoção.Por outro lado, muitos vírus transportam spywares, que visam roubar certos dados confidenciais dos usuários. Roubam dados 
bancários, montam e enviam registros das atividades do usuário, roubam determinados arquivos ou outros documentos pessoais.Com 
frequência, os spywares costumavam vir legalmente embutidos em algum programa que fosse shareware ou freeware. Sua remoção era por 
vezes, feita quando da compra do software ou de uma versão mais completa e paga.Traduzindo ao pé da letra, Spyware significa "aplicativo ou 
programa espião".Muitas vezes usa-se de forma genérica o termo spyware para os malware e adwares, que são programas indesejáveis. 
Costuma-se incluir os adwares no estudo dos spywares, pois assemelham-se na sua forma de infecção e na sua forma de desinstalação. 
Seriam como se fossem um sub-grupo dos spywares. Os spywares são programas espiões que, uma vez instalados no sistema do usuário, 
realizam o monitoramento de suas atividades e enviam as informações coletadas para terceiros, por meio da internet. Originariamente, eles 
tinham um enfoque mais publicitário. Ou seja, investigavam os hábitos dos usuários com o objetivo de direcionar propagandas. Com o passar 
do tempo, ganharam características de cunho ilegítimo como, por exemplo, o roubo de dados confidenciais.Entre as variantes mais conhecidas 
dos spywares, destacam-se os adwares e os keyloggers. Enquanto o primeiro tipo possui o objetivo de apresentar propagandas (como citado 
anteriormente), o segundo realiza a interceptação das teclas digitadas e utiliza as informações capturadas para obter, geralmente, vantagens 
financeiras sobre o usuário do sistema. Os MALWARES, conhecidos pelo termo malicious software (do inglês software malicioso), são 
programas desenvolvidos para executarem ações danosas e ilícitas em um sistema. Entre os danos mais conhecidos, podem ser destacados a 
perda de dados e o roubo de informações sigilosas.De forma equivocada, muitos usuários costumam atribuir aos vírus, todos os tipos de 
mazelas efetuadas pelos malwares. Portanto, com o intuito de esclarecer quais são os tipos mais comuns desta praga virtual e as principais 
diferenças entre eles, o TechTudo preparou este artigo. Os vírus são um dos tipos mais comuns de malware. Tais pragas são programas que 
se espalham por meio da inserção de uma cópia de si mesmo em outros softwares e arquivos. É muito comum que sejam propagados por meio 
de arquivos executáveis, porém, eles só conseguem infectar outras aplicações do sistema, quando executados. Normalmente, os vírus são 
propagados via mensagens de e-mails e até mesmo por meio de mídias removíveis (como pen drives). Por exemplo, quando um usuário 
executa um arquivo infectado, o qual foi anexado a uma mensagem de e-mail, a praga se instala em seu sistema e, então, começa a se 
autocopiar para os demais arquivos e programas do ambiente. Além de causar danos ao sistema hospedeiro, os vírus se propagam à medida 
que o usuário os enviar (sem saber) para outros, via e-mail ou mídias removíveis. Desse modo, o ciclo será reiniciado e outras máquinas 

também serão infectadas. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “D” conforme divulgado no gabarito em 07/10/2013. 
 
QUESTÃO 20 

O SPAM é enviado para qualquer usuário sem a prévia autorização dele. Os números “I” e “II”, sobre roteador e Host estão 
corretos. Como é citado pela própria candidata o item III é falso, sendo verdadeiros I e II, nos dando como alternativa a 
alternativa “B”. http://www.antispam.org.br/oquee.html. Recurso INDEFERIDO, mantêm – se alternativa “B” conforme divulgado 

no gabarito em 07/10/2013.  
 
QUESTÃO 23 
Conforme gabarito divulgado e retificado no dia 07/10/2013, questão ANULADA. 

BRUNA SARA SILVA BRAGA 2289 TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 

Recurso INDEFERIDO por não manifestar-se durante a realização da prova. Constam expressamente as matérias do cargo no 

Edital: Língua Portuguesa, Informática e Conhecimentos Específicos. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2013. 
Seap Consultoria & Concursos Públicos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Shareware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://www.antispam.org.br/oquee.html

