Conforme Edital n° 01/2012 do SAAE de Oliveira/MG, a empresa organizadora torna público
o Julgamento dos Recursos Referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em
04/06/2012, ordenados por cargo, conforme a seguir:
Fabiano Ribeiro Marques dos Santos

20

Assessor de Comunicação

Questão 14
14 ) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta:
A)
B)
C)
D)

Por quê não se chega a um consenso acerca da eutanásia no Brasil ?
Por que não se chega a um concenso acerca da eutanásia no Brasil ?
Por que não se chega a um consenso a cerca da eutanásia no Brasil?
Por que não se chega a um consenso acerca da eutanásia no Brasil?

JUSTIFICATIVA:
Na alternativa A, o erro está no uso da palavra Por quê com acento, pois na pergunta,deve-se usar
Por que ( separado e sem acento).
Na alternativa B , o erro está na palavra concenso (com c) . A ortografia correta é consenso ( com s).
Na alternativa C, o erro está na palavra a cerca que deveria ser escrita acerca ,já que ,no contexto ,
tem o sentido de a respeito de, com referência a.
Portanto, o recurso está INDEFERIDO. A alternativa que está de acordo com a norma culta
é a letra “D”.
15) Observe as seguintes afirmações a respeito das normas que regem a redação oficial:
I.O ofício e o aviso, tipos de correspondência oficial muito semelhantes, diferenciam-se quanto ao
destinatário: o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para seus subordinados, e o
ofício é expedido para autoridades de mesma posição hierárquica do remetente.
II.Deve-se evitar o uso das formas “Tenho a honra de”, “Tenho o prazer de”, “Cumpre-me informar
que” e equivalentes.
III.No envelope de comunicações endereçadas a autoridades tratadas por Vossa Senhoria, deve-se
constar Ao Senhor, tendo sido dispensado o emprego de Ilustríssimo, na correspondência atual.
Está correto o que afirma em:
A) I, II, e III.
B) I e II apenas
C) II e III apenas.
D) III apenas.
JUSTIFICATIVA:
O candidato alega que no Manual de Redação Oficial da Presidência da República não consta que
as expressões” Tenho a honra de”, “Tenho o prazer de”, “Cumpre-me informar que” devem ser
evitadas.Porém, a impessoalidade é uma das características da redação oficial. Deve-se evitar
expressões que emitem impressões individuais e de caráter subjetivo.
O recurso está INDEFERIDO. A resposta correta é a letra “C”.
QUESTÃO 31
O candidato equivocou-se no entendimento do termo INCONDICIONAL, utilizado na questão.
INCONDICIONAL = absoluto, irrestrito (Dicionário Aurélio).
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Isto significa que: Em comunicação social, a necessidade do planejamento estratégico, deve existir,
de forma absoluta, indiscutivelmente.
Recurso INDEFERIDO, mantém – se alternativa letra “A”.
Juliana Aparecida Queiroz
296
Assessor de Comunicação
QUESTÃO 32
Recurso DEFERIDO, a questão foi anulada.
Marcella Cristina P. Morais Cardoso
480
Biólogo
QUESTÃO 37
"Num dos primeiros sistemas de classificação, na época de Linnaeus, era comum a divisão dos
seres da natureza em 3 reinos: Vegetalia ou Plantæ, Animalia e Mineralia. Essa divisão perdurou até
cerca de 60 anos atrás. Em conseqüência, ainda há quem insista em considerar os seres vivos
unicamente em dois reinos: Vegetalia e Animalia. Num outro sistema proposto, os seres vivos eram
colocados em 3 reinos: Protista, Plantæ e Animalia. Este sistema também não é mais utilizado.
Posteriormente surgiu um sistema de classificação onde os seres vivos eram divididos em 4 reinos:
Reino Monera (bactérias e cianobactérias), Reino Protista (algas, protozoários e fungos),
Reino Plantæ (desde musgos até angiospermas) e Reino Animalia (desde esponjas até os
mamíferos).
Esse sistema ainda é utilizado por algumas pessoas, mas está pouco a pouco sendo substituído por
um sistema que agrupa os seres vivos em 5 Reinos:
 Reino
 Reino
 Reino
 Reino
 Reino

Animalia: todos os animais desde as esponjas até os mamíferos
Plantae: desde algas pluricelulares até angiospermas
Fungi: todos os fungos
Protista: algas unicelulares e protozoários
Monera: bactérias e cianobactérias

O sistema dos 5 Reinos foi proposto em 1 969 pelo Biólogo norte-americano R. H. Wittaker e é o
utilizado atualmente. "
FONTE: http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos2.html e http://www.todabiologia.com/
ecologia/seres_vivos.htm
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a letra “B”.
Sarah de Oliveira Saraiva
341
Biólogo
QUESTÃO 31
" Lípidos: Possuem funções importantíssimas para o metabolismo celular tanto de eucariotas como
procariotas (Figura 4-1), podendo-se relacionar como principais as seguintes:
Composto bioquímico mais calórico em animais e sementes oleaginosas sendo a principal forma de
armazenamento (triglicerídeos) e geração de energia metabólica através de via metabólica
específica (β-oxidação de ácidos graxos);
•
Componentes
das
membranas
proteínas (fosfolipídios,esfingolipídios e colesterol);

celulares,

juntamente com

as

• Componentes de sistema de transporte de elétrons no interior da membrana mitocondrial
(umbiquinona);
• Formam uma película protetora (isolante térmico) sobre a epiderme de muitos animais
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(tecido adiposo);
• Funções especializadas como hormônios, sinalizadores celulares, antioxidantes."
Fonte:
Apostila Bioquímica em Saúde, da Faculdade de Enfermagem e Fisioterapia - Universidade da
Região Da Campanha.
Disponível: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=pol%C3%ADmeros%20biol%C3%B3gicos.
%20carboidratos.%20lip%C3%ADdeos.%20ester%C3%B3ides.%20prote%C3%ADnas.&source=we
b&cd=5&ved=0CFgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.urcamp.tche.br%2Fccr%2Flabitox%2Flaborat
orio%2Fapostilas%2FEnferFisioBIOQsaude.pdf&ei=Tk2kT-DMo6e8QTD59TDAw&usg=AFQjCNEmHvJBCGj_GHinqs1xeZ1jkTJh2A
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a letra “D”.
Rodrigo Cannan dos Santos

265

Bombeiro Hidráulico

QUESTÃO 26
A questão não deixa dúvida quanto à resposta correta.A função da Caixa sifonada é conectar os
ramais de descarga aos ramais de esgoto.
Ver bibliografias:
http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/hidraulica-ralos.html
http://www.tigre.com.br/pt/produtos_linha.php?rcr_id=5&cpr_id=10&cpr_id_pai=4&lnh_id=11%20&ut
m_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ralos%2Be%20outros&gclid=CIeS7MKixrACF
YuR7QodR2_ZkA
A alternativa correta é a letra “D”, portanto o recurso foi INDEFERIDO.
QUESTÃO 39
Somos pelo INDEFERIMENTO.
26 m +
55 m
Total: 81 m ÷ 6m (cada cano) = 13,5 canos
13,5 canos => 14 canos de 6 metros.
Observação: A pergunta é: Quantos canos de 6 metros deverão ser comprados.Não menciona
canos de 3 metros.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a letra “C”.
Virginia Avelar Ribeiro

04

Laboratorista

Resposta à Candidata sobre o conteúdo da prova:
A prova aplicada não contemplou apenas assuntos relacionados à atuação do Laboratorista em uma
estação de água. O objetivo consiste em medir o conhecimento deste profissional como um todo e,
por isso, existe um programa, incluído no EDITAL para ser seguido como referência. Desta forma, o
conteúdo da prova é pertinente ao cargo de Laboratorista, conforme fls. 17 do Edital.

QUESTÃO 24
Ver Art. 3º do Decreto 1767/97, disponível no site www.saaeoliveira.com.br.
DECRETO Nº 1.767 DE 02/07/97, alterado pelo Decreto no 1.943, de 13/11/2.000
Art. 3º - Compete ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Oliveira-MG, autarquia
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municipal, nos limites impostos pela Lei nº 862 de 22 de outubro de 1.968, que o criou, exercer com
exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que relacionem com os serviços
públicos de água e esgoto do município de Oliveira-MG, compreendendo o planejamento e a
execução das obras, instalação, operação e manutenção dos sistemas, a medição do consumo de
água, faturamento e cobrança dos serviços prestados, aplicação de penalidades, e qualquer outra
medida com ele relacionada, observados os critérios e condições da concessão municipal.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a letra “C”.

QUESTÃO 30
"ASPECTO: Refere-se a transparência da amostra de urina. A urina normal, recém eliminada
geralmente é límpida, podendo apresentar certa opacidade devido a precipitação de cristais ,
presença de filamentos de muco e células epiteliais na urina de mulher." Logo, Refere-se
a transparência da amostra de urina (NÃO refere-se à textura, conforme consta na letra C da
questão). Textura não é o mesmo que transparência, por isso, a opção C também é incorreta.
Fonte: A própria fonte citada pelo autor do recurso esclarece isso e, também pode ser vista
em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA79oAH/urinalise
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a letra “A”.
QUESTÃO 37
Recurso DEFERIDO, a resposta correta é a letra “B”, retificando o Gabarito Oficial.
João Batista da Costa
482
Motorista
Rivaldo Cesar de Assunção Silveira
573
Questão 29
Leia o fragmento abaixo:
No Brasil, “Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e paradas proibidos
pela sinalização (placa – Proibido Parar e Estacionar)’’, constitui uma infração de trânsito.
Fonte: Lei 9503 (1998)
Para uma infração como a descrita acima, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que tipo de
penalidade?
a) Detenção de 4 anos e recolhimento do veículo.
b) Multa e detenção do veículo.
c) Detenção de 6 anos.
d) Multa.
PARECER SOBRE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA QUESTÃO
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos
específicos do assunto abordado.
Trata-se de questão cuja metodologia avalia capacidade de julgamento do candidato co relação a
temáticas e idéias, usando de exclusão de alternativa. E embora o candidato tenha interposto
recurso no sentido, ponderamos os seguintes aspectos.
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.
ASPECTO 2 – A alternativa “A” se torna à inválida como resposta a presente questão por trazer
em sua redação a “detenção de 4 anos” ao motorista.
ASPECTO 3 – Embora na redação a alternativa “B”o elemento adequado para a resposta da
questão, também notamos a presença da expressão “detenção do veículo”, o que invalida coco
resposta da presente questão.A detenção se da ao motorista e não ao veículo.
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Portanto o recurso foi INDEFERIDO e mantém - se alternativa “D”.
Questão 35
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro “dirigir sob o efeito do álcool ou outro entorpecente”:
a) Constitui infração que acarreta apenas multa e retenção do veículo.
b) É uma infração grave, acarretando sete pontos na CNH.
c) É uma infração gravíssima, acarretando sete pontos na CNH.
d) Constitui apenas infração que acarreta recolhimento de CNH e multa.
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos
específicos do assunto abordado. 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.
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “C”.
ASPECTO 2 – As redações das alternativas “A” e “D” são inválidas por apresentarem restrições
normativas às assertivas, ou seja, apresentam o advérbio de exclusão “apenas” no sentido de
restringir a norma a um só consideração.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C”.
QUESTAO 38
Leia o fragmento abaixo:
Motorista bate o carro, chama policial de "negão", e é preso em Taguatinga
Após bater o carro em um poste na Avenida do Pistão Sul em Taguatinga, o motorista teria
xingado um policial militar durante a operação. Segundo a polícia, o homem estava
visivelmente embriagado e exaltado.
Disponível em http://www.correiobraziliense.com.br, 25/05/2012, acesso em 25.05.2012.
Para quem “dirigir embriagado” o Código de Trânsito Brasileiro prevê:
a) Não há penalidade prevista. Somente o pagamento de uma multa simbólica de R$ 190,00.
b) Pena que pode variar de seis meses a três anos de prisão.
c) Ocorre a classificação da infração como leve, não podendo o motorista reincidir nesta mesma
infração.
d) Ocorre suspensão do direito de dirigir.
Justificativa
A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos
específicos do assunto abordado. 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.
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.
ASPECTO 2 – A alternativa se assenta no artigo 306 da lei 9503 (1997) que traz a seguinte
menção:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”
Tal menção é corroborada pela Lei 11.705 (2008), a chamada Lei Seca.
ASPECTO 3 – A alternativa “D” se faz também uma resposta adequada à questão posta. De tal
forma, aqui reconhecemos que a questão deve ser ANULADA por apresentar duas opções de
respostas, ao contrario disposto no presente Edital.
O recurso foi DEFERIDO, questão anulada.
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Cristina Silva Rocha
QUESTÃO 13

Técnico em Contabilidade

Questão 13 – Assinalar a INCORRETA
13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele que houver sido
aprovado em Concurso Público de provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
(Art. 37 – IV – CF)
b) O prazo de validade do Concurso público será de dois anos.
INCORRETO
(Art. 37 – IV – CF)
O prazo de validade do Concurso Público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período).
c) É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical.
(Art. 37 – VI – CF)
d) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de Concurso Público.
(Art. 41 – CF)
Observação: A letra D, que o candidato contesta é cópia fiel da Lei (CF – Art. 41) e não foi dito que
“basta passar no concurso”. Não se tratou de Avaliação de Desempenho, que é obrigatória (Art. 41
§4º), o que não invalida o próprio Art. 41.
O Recurso foi INDEFERIDO, a alternativa correta a letra “B”.
Gilmar Edson Diniz

02

Técnico em Contabilidade

QUESTÃO 19
Conforme Art. 3º do Decreto 1767/97, disponível no site www.saaeoliveira.com.br e DECRETO Nº
1.767 DE 02/07/97, alterado pelo Decreto no 1.943, de 13/11/2.000: Art. 3º - Compete ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Oliveira-MG, autarquia municipal, nos limites impostos pela
Lei nº 862 de 22 de outubro de 1.968, que o criou, exercer com exclusividade todas as atividades
administrativas e técnicas que relacionem com os serviços públicos de água e esgoto do município
de Oliveira-MG, compreendendo o planejamento e a execução das obras, instalação, operação e
manutenção dos sistemas, a medição do consumo de água, faturamento e cobrança dos serviços
prestados, aplicação de penalidades, e qualquer outra medida com ele relacionada, observados os
critérios e condições da concessão municipal.
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a letra “C”.
Vilmar Resende Silveira
44
Técnico em Contabilidade
09) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da seguinte frase:
Fiquei observando ___distância : ficaram cara ___ cara , ___se olharem, sem saber o que dizer
uma ___ outra.
A) à _ a _ a _ à
B) à _ à _ à _ à
C) à _ à _ à _ a
D) a _ a _ a _ à
JUSTIFICATIVA:
No contexto, a expressão à distancia tem natureza adverbial, portanto deve vir com o a craseado.
Observar a distância ( sem crase) significa observar o espaço que há entre duas coisas ou pessoas,
a expressão a distância seria o objeto direto do verbo observar.Não é esse o sentido da expressão
no contexto acima.
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O recurso está INDEFERIDO, a alternativa correta é a letra “A”, mantendo o Gabarito Oficial.
Priscila de Castro e Silva
637
Técnico Químico
Questão 2
02) O título "Redomas de cristal", metaforicamente, refere-se:
A) à insegurança em que vivem as famílias em consequência da violência.
B) à convivência das famílias ricas só com pessoas que pertencem à mesma classe social.
C) à proteção e ao isolamento proporcionado pelos condomínios luxuosos e colégios aos jovens
de classe média.
D ) à dificuldade que alguns adultos têm de enfrentar a realidade.
JUSTIFICATIVA:
O próprio título do texto REDOMAS DE CRISTAL se refere ao espaço em que vivem os jovens de
hoje, j á que os pais visam protegê-los e isolá-los para protegê-los dos problemas que a vida
oferece.No primeiro parágrafo, o autor comenta como foi enriquecedor para ele freqüentar um
colégio público experimental e já começa o segundo parágrafo dizendo que hoje as famílias buscam
exatamente o oposto.Segue o raciocínio dizendo:” Isolam-se em condomínios fechados, cercados
de aparatos de segurança.”Mais adiante acrescenta: “...os filhos só frequentam colégios ricos...”
Logo ,REDOMAS DE CRISTAL metaforicamente se refere a à proteção e ao isolamento
proporcionado pelos condomínios luxuosos e colégios aos jovens de classe média.
A resposta correta é a letra “C”, portanto, o recurso está INDEFERIDO.
QUESTÃO 23
De acordo com a Apostila de Análise Orgânico Clássica II da Universidade Federal de Uberlândia:
" IDENTIFICAÇÃO SISTEMÁTICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 1- EXAME PRELIMINAR
Com uma simples inspeção visual cuidadosa e com consumo mínimo de material e tempo podemos
obter
informações
valiosas
sobre
a
composição
da
amostra
em
análise.
1.1- Estado físico: A verificação do estado físico da amostra a ser analisada, a temperatura
ambiente, é a primeira observação a ser anotada. Orienta na determinação das constantes físicas,
nos processos de separação e purificação a serem utilizados e os valores dos pontos de ebulição ou
fusão podem dar uma indicação do tamanho da cadeia carbônica. Assim, por exemplo uma amostra
no estado sólido pode ser purificada utilizando técnicas de recristalização ou sublimação. Por outro
lado, uma amostra líquida os procedimentos de purificação poderão serem direcionados às técnicas
de
destilação
.
1.2 – Homogeneidade: É uma importante observação que pode dar informação quanto a pureza da
amostra. Por ex. a observação de duas fases para líquidos imissíveis, soluções coloidais, supensão
e
a
observação
das
diferentes
formas
cristalinas
nos
sólidos.
1.3- Cor: Uma parcela significativa dos compostos orgânicos é incolor frente a luz natural. A
observação da cor fornece informações importantes tais como a presença de grupos cromóforos que
podem conferir colorações características à substância, presença de determinados metais, oxidação,
impurezas etc. A observação de mudanças na coloração da amostra, se expontânea podem indicar
degradação da substância mas quando induzidas por reativos pode fornecer informações
estruturais.
1.3- Odor: A verificação das propriedades organolépticas pode dar pistas a respeito da composição
da amostra através de Odores e Sabores característicos e familiares. Desde que muitos compostos
orgânicos não apresentam cheiro, esta informação poderá ser de grande valia na identificação da
presença de certos compostos conhecidos pelos seus odores característicos, sobretudo aqueles
componentes de óleos essencias tais como eugenol (cravo), limoneno (limão e laranja), mentol
(hiortelã), eucalipetol (eucalipto), pineno (pinho), cinamaldeído (canela) entre outros. Devido a
grande sensibilidade do olfato, estes compostos podem ser identificados mesmo quando presentes
em baixíssimas concentrações. A presença de odor é também um indicativo da presença de
estruturas
voláteis
e
de
baixo
PM."
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Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAjEgAB/apostila-analise-organica-classica-ii
O recurso está INDEFERIDO a alternativa correta é a letra “C”.
QUESTÃO
29
De acordo com a FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz): "A NBR 10.004 classifica como perigosos os
resíduos químicos que pelas suas características de inflamabilidade, reatividade, corrosividade ou
toxicidade podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento
de mortalidade ou incidência de doenças e/ou efeitos adversos ao meio ambiente, quando
manuseados ou dispostos de forma perigosa. Assim, todo o estabelecimento de saúde, deve
estabelecer um sistema de gerenciamento de resíduos para, entre outros, submeter os resíduos do
tipo B da instrução do CONAMA a tratamento e disposição final específicos, segundo exigências do
órgão ambiental competente. Um sistema de gerenciamento de resíduos deve abordar, no mínimo,
os
seguintes
itens:
1. Identificação dos resíduos produzidos e seus efeitos na saúde e no ambiente;
2.
Levantamento
sobre
o
sistema
e
disposição
final
para
os
resíduos;
3. Estabelecimento de uma classificação dos resíduos segundo uma tipologia clara, que seja
conhecida
por
todos;
4. Estabelecimento de normas e responsabilidades na gestão e eliminação dos resíduos;
5.
Estudo
de
formas
de
redução
dos
resíduos
produzidos;
6. Utilização, de forma efetiva, dos meios de tratamento disponíveis."
A alternativa B fala: b) Levantamento sobre o sistema e disposição para reutilização dos resíduos. O
correto seria: Levantamento sobre o sistema e disposição final para os resíduos;
Fonte: http://www.fiocruz.br/biossegurancahospitalar/dados/material11.htm
O recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa letra “B”.
QUESTÃO 39
O recurso foi DEFERIDO, a questão está INCORRETA e, por isso foi ANULADA.

Belo Horizonte, 22 de Junho de 2012.
Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda
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