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JULGAMENTO DE RECURSOS 

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

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

Objetivas divulgado em 20/07/2015, conforme a seguir: 

 

QUESTÃO 04 

A questão foi retificada no gabarito divulgado em 20/07/2015, portanto o recurso foi INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 08  

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 10  
Complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Assim, pode 
referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposição. Já objeto indireto é o 

termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido de preposição clara ou 

subentendida. Atuam como objeto indireto os pronomes: lhe, lhes, me te, se, nos, vos. Por conseguinte, 

À espera, no enunciado em questão: substantivo abstrato precedido por artigo feminino e preposição 

(ocorrendo crase). Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 15 

Na frase em questão, "mal" está funcionando como substantivo e não como adjetivo, pois está precedido 

do artigo definido masculino "o". "Mau" é sempre um adjetivo (seu antônimo é "bom"); refere-se, pois, a 

um substantivo. Na frase em questão, não há referência a nenhum substantivo. Portanto, o seu uso na 
frase estaria incorreto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 18 

A alternativa “D” não está de acordo com a norma culta, sendo incorreta conforme as regras de regência 

verbal. O verbo "preferir" não admite termo intensivo (mais, muito mais, etc), exige também dois 

complementos: um sem preposição e outro com a preposição "a". Correto é: “Ele prefere estudar a 
trabalhar”. "Estudar" é objeto direto e "a trabalhar" é objeto indireto. Já a alternativa “A” está correta, 

pois o verbo "visar" no sentido de "ter como objetivo, ter em vista, pretender" é transitivo indireto e exige 

complemento com a preposição "a". Como a palavra "reconhecimento" é masculina, deve-se fazer a 

combinação da preposição "a" com o artigo definido masculino "o". A regência do verbo "visar" no sentido 

de "dar visto", "mirar" é transitivo direto, exige complemento sem preposição. Em tempo, observe que o 
verbo "visar" no presente do indicativo, terceira pessoa do plural, é grafado com "am" e não "ão": 

todos visam ao reconhecimento de seus esforços. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

conforme gabarito divulgado. 

 

 

 
 

Nome 
ANA DÉBORAH DE S. MARQUES 

CARLA DA SILVA LACERDA 

DIANNA PAULA P. DE MELO 

DIEGO GONÇALVES DE S. VIEIRA 

ELMA REGINALDA R. VALGAS 

GEAN RODRIGUES DA CRUZ 
JANAÍNA RIBEIRO LEITE 

KIVIA NAYARA A. DA SILVA 

MARCUS FLÁVIUS S. DORNAS 

ORLANDO MARIA DE A. JÚNIOR 

PAULO HENRIQUE G. OLAVO 
SAMUEL MARQUES ROCHA 

TATIANE APARECIDA T. DE SOUZA 

Inscrição 
3964 

5844 

5687 

7991 

4040 

1773 
4529 

2652 

8848 

689 

1041 
860 

2632 

Cargo 
 

 

 

 

 

01 – Auxiliar Administrativo I 
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QUESTÃO 21 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e 

fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Resolução correta da 

questão: 

Realizando o MDC (72, 24, 36, 48) = 12 (mudas/canteiro) 
Almeirão:  72 / 12 = 6 canteiros 

Couve: 24 / 12 = 2 canteiros 

Espinafre: 36 / 12 = 3 canteiros 

Alface: 48 / 12 = 4 canteiros 

Soma dos canteiros: 6 + 2 + 3 + 4 = 15 canteiros (com a mesma quantidade de mudas) 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 22  

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Números relativos inteiros e fracionários, 

operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação); 

Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Resolução:  

Funcionário I: 
dias6

1
 Funcionário II: 

dias10

1
  Funcionário III: 

dias15

1
 

Os três trabalhando juntos:  
dias3

1

30

10

30

235

15

1

10

1

6

1



  = Resposta: 3 dias. Letra B. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 23 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e 

fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiação). Resolução correta da questão: Pelo enunciado temos a seguinte situação: 
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Transformando em metros temos:  729 dm = 72,9 m. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 32 

De acordo com o conteúdo programático exigido para as questões do concurso, o conteúdo utilizado para 

elaborar a questão alvo deste recurso se enquadra nos seguintes itens: Conceitos básicos de operação 

de microcomputadores, Noções básicas de operação de microcomputadores e periféricos em rede 

local. Ao se mencionar operação de microcomputadores, estes para serem operados necessitam de 
sistema operacional. A questão em si, apenas solicita conhecimentos básicos em sistemas operacionais, 

nada aprofundado. Tanto que são utilizados os três principais sistemas operacionais conhecidos 

mundialmente. Somente foram citados os nomes destes sistemas operacionais. Não foram cobradas 

nenhuma característica específica deles. As “Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes a área”, 

citam estes sistemas operacionais ao tratarem do referido assunto.  Para as demais questões específicas 

de características de sistemas operacionais, foi utilizado o  Microsoft Windows de acordo com o conteúdo 
programático “Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 97- 2003 ou superior”. 
“II. INFORMÁTICA (TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO CARGO) 
Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Conceitos básicos de operação com arquivos em 
ambiente de rede Windows. Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft Windows, 
Microsoft Office 97- 2003 ou superior. Word, Excel, Internet e PowerPoint. Noções básicas de operação de 
microcomputadores e periféricos em rede local. Conhecimento de interface gráfica padrão Windows. 
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Conceitos básicos para utilização dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como: processador de texto, 
planilha eletrônica e aplicativo para apresentação e Excel. Conhecimento básico de consulta pela Internet e 
recebimento e envio de mensagens eletrônicas. Backup. Vírus. Ética profissional. Sugestões Bibliográficas: 
Livros e apostilas inerentes a área.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito 

divulgado. 

ANDRÉIA LUCENA SANTOS 
ANTONIO CARLOS P. SANTIAGO 

ELIANA ANTONIA PERDIGÃO 

EULES SILVA TRISTÃO 

JANIO LUIZ DE OLIVEIRA 

JÉSSICA DAIANE V. DE SOUZA 

LIVIA MARIA PERDIGÃO 

1646 
354 

2925 

3647 

2458 

1389 

821 

02 – Auxiliar de Serviços I 

(Sábado Tarde) 

QUESTÃO 10 

O questionamento acerca da questão é sobre a palavra HISTÓRIA com “h”. Assim, vejamos a definição 

dessa palavra em vários dicionários e não somente no dicionário citado neste recurso. (Caldas Aulete) 

Caldas com L - e não com U – como registrado no recurso interposto por Vossa Senhoria. Seguem os 

registros encontrados e os devidos sites para pesquisa e, também, as referências dos dicionários impressos 

pesquisados.  
- VOLP – Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – Disponível no site da Academia Brasileira 

de Letras: http://www.academia.org.br  

História 

s.f.; cf. história, fl. do v. historiar 

- Aulete digital – Disponível em: http://www.aulete.com.br  
História sf. 

1. Reunião e estudo dos conhecimentos documentados ou transmitidos pela tradição, a respeito do 

desenvolvimento da humanidade, de uma arte ou ciência, de um período, povo, região, ou indivíduo 

específicos (história universal; história da medicina). 

2. A disciplina, a ciência e os métodos dessa reunião e desse estudo. 2. A disciplina, a ciência e os métodos 

dessa reunião e desse estudo. 
3. Narrativa de fatos reais ou fictícios; ESTÓRIA: A história de Capitu e Bentinho. 

4. Conto, caso, fábula (histórias da carochinha). 

5. Exposição de fatos ou particularidades referentes a determinado assunto: É curiosa a história deste 

automóvel. 

- Dicionário  Unesp do Português Contemporâneo  - Francisco S. Borba – (Org.) Edotora Unesp.  
História/ estoriar – relatar/contar –  

- Academia Brasileira de Letras – Dicionário Escolar da Língua Portuguesa – Editora: Companhia 

Editora da Língua Portuguesa –  

História  - s.f. 

Narrativa ou relato de fatos reais ou fictícios –  

Narrativa de cunho popular ou tradicional. 
Sendo assim, retomamos o argumento usado por Vossa Senhoria: (texto do candidato)  

“ESSE TEXTO NÃO PODERIA SER VISTO COMO UMA HISTÓRIA, PALAVRA ESCRITA COM H (QUE 

SIGNIFICA FATO REAL, DOCUMENTADO OU CIENTÍFICO) E COM LETRA MAIÚSCULA QUE COMPLICOU 

MAIS A MINHA SITUAÇÃO, POR PENSAR SE TRATAR DE UMA “PEGADINHA” POR PARTE DOS 

IDEALIZADORES DAS PROVAS DESSE REFERIDO CONCURSO 001/2015.” 
Mas, de acordo com outros dicionários, a grafia pode ser com H, como registrado anteriormente e pode ser 

considerada uma narrativa de fatos fictícios.  Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme 

gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 18  

A questão foi retificada no gabarito divulgado em 20/07/2015, portanto o recurso foi INDEFERIDO, 
mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 21 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: “Problemas simples envolvendo as 04 
(quatro) operações matemáticas (somar, subtrair, multiplicar e dividir)”. A questão está clara e objetiva com 

os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: enunciado, dados/gráficos,  comando, 
alternativas. Não há equívoco de português que comprometam a questão. A referência pés/patas são 

facilmente identificáveis como membros inferiores e logo como a prova não engloba conhecimentos 

específicos e/ou técnicos em biologia animal é uma referência válida. Como o termo popular “pé-de-coelho”  

é também reconhecido pela Revista da Língua Portuguesa (vide: 

http://www.academia.org.br/
http://www.aulete.com.br/
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QUESTÃO 14  

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 32 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de 

cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são 
vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os 

derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 

inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a 

reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança; 

Após análise da questão constatou-se que o fato da afirmativa I não constar o termo “inciso X” não torna 

a afirmativa incorreta, pois o mesmo faz parte do Art. 37. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
conforme gabarito divulgado. 

QUESTÃO 12 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

QUESTÃO 04 

Considerando-se o modo como os elementos linguísticos asseguram a conexão sequencial do texto, o 
conector em destaque esta ́ analisado corretamente em 

a) “Mas percebeu que, se dez anos atrás um grupo de seis pessoas passava uma hora e meia para almoçar 

esse tempo chegava hoje a duas e meia, quase três horas, com aproximadamente o mesmo consumo de 

comida. ” (expressou a ideia de adição) 

b) “Com isso, se distraíam e muitas vezes os pratos eram devolvidos aos garçons para ser novamente 

aquecidos.” (expressou a ideia de condição). 
c ) “O celular/correio/câmera fotográfica veio para ampliar nossa vida, e ampliar não quer dizer 

necessariamente facilitar. ” (expressou a ideia de finalidade). 

d) “E numa sociedade que já foi chamada “a civilização dos Narcisos”, o celular é um veículo excelente para 

o exibicionismo.” (expressou a ideia de oposição).  

De acordo com o contexto e a formulação da questão: Mas  - NÃO realiza conexão de ADIÇÃO; Com isso 
- NÃO realiza conexão de CONDIÇÃO; E  - NÃO realiza conexão de oposição. Por conseguinte, a única 

resposta certa é letra C, porque o para realiza a conexão de finalidade. *** O celular/correio/câmera 

fotográfica veio com a finalidade de ampliar nossa vida, e ampliar não quer dizer necessariamente facilitar. 

” (expressou a ideia de finalidade). Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito 

divulgado. 

 
QUESTÃO 09 

Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de “B” para alternativa “A”.                                                                                                                                 

 

http://revistalingua.com.br/textos/103/artigo311381-1.asp) que trata o referido termo como pé e não 

como pata; e ainda no dicionário Caldas Aulete da Língua Portuguesa página 41 referindo-se a pé de coelho 

e não a pata de coelho (disponível em: https://books.google.com.br/books?id=wyPDDmiWD-

cC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=p%C3%A9+de+coelho+dicion%C3%A1rio&source=bl&ots=7EgDbUoYMd&sig

=J_7cfcTXtjreQ1HOp65zyKJdTug&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMItt_T0Y-

mxwIVxoKQCh2xQwSV#v=onepage&q=p%C3%A9%20de%20coelho%20dicion%C3%A1rio&f=false) 
Recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

RICARDO DA CRUZ OLIVEIRA 8100 
02 – Auxiliar de Serviços I 

(Domingo Tarde) 

HENRIQUE PEREIRA GONZAGA 5254 
05 – Técnico Nível Superior I: 

Contador 

OSVALDO FERNANDES LEITE 

RUBENILSON AMORIM GONÇALVES 

7390 

8517 06 – Coveiro I 

MARIA GERALDA P. LUCAS 

PATRÍCIO ANTÔNIO DOS SANTOS 

SHIRLEY DA SILVEIRA 

1502 

1387 

5675 

07 – Especialista em  

Educação - Supervisor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://revistalingua.com.br/textos/103/artigo311381-1.asp
https://books.google.com.br/books?id=wyPDDmiWD-cC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=p%C3%A9+de+coelho+dicion%C3%A1rio&source=bl&ots=7EgDbUoYMd&sig=J_7cfcTXtjreQ1HOp65zyKJdTug&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMItt_T0Y-mxwIVxoKQCh2xQwSV#v=onepage&q=p%C3%A9%20de%20coelho%20dicion%C3%A1rio&f=false
https://books.google.com.br/books?id=wyPDDmiWD-cC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=p%C3%A9+de+coelho+dicion%C3%A1rio&source=bl&ots=7EgDbUoYMd&sig=J_7cfcTXtjreQ1HOp65zyKJdTug&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMItt_T0Y-mxwIVxoKQCh2xQwSV#v=onepage&q=p%C3%A9%20de%20coelho%20dicion%C3%A1rio&f=false
https://books.google.com.br/books?id=wyPDDmiWD-cC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=p%C3%A9+de+coelho+dicion%C3%A1rio&source=bl&ots=7EgDbUoYMd&sig=J_7cfcTXtjreQ1HOp65zyKJdTug&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMItt_T0Y-mxwIVxoKQCh2xQwSV#v=onepage&q=p%C3%A9%20de%20coelho%20dicion%C3%A1rio&f=false
https://books.google.com.br/books?id=wyPDDmiWD-cC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=p%C3%A9+de+coelho+dicion%C3%A1rio&source=bl&ots=7EgDbUoYMd&sig=J_7cfcTXtjreQ1HOp65zyKJdTug&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMItt_T0Y-mxwIVxoKQCh2xQwSV#v=onepage&q=p%C3%A9%20de%20coelho%20dicion%C3%A1rio&f=false
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QUESTÃO 20 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Estruturas lógicas, lógica da 

argumentação. Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de 

“C” para alternativa “D”.  

 
QUESTÃO 23 

Um microcomputador é um equipamento formado por hardware (monitor, teclado, mouse, etc) e software 

(sistema operacional, aplicações, programas, etc). A digitação em um microcomputador ocorre através do 

teclado. A referida alternativa alvo de recurso, trata da TECLA CAPS LOCK, que se encontra no teclado, 

sendo assim, ao se utilizar a expressão “QUALQUER LETRA DIGITADA NO MICROCOMPUTADOR” no 
contexto da frase referente à alternativa:  

 

“CAPS LOCK - QUANDO ESTA TECLA ESTIVER ACIONADA, QUALQUER LETRA DIGITADA NO 

MICROCOMPUTADOR SERÁ INTERPRETADA COMO MAIÚSCULA. QUANDO SE PRESSIONA A TECLA 

NOVAMENTE O COMANDO É DESATIVADO”.  

 
Não é necessário dizer que a letra será digitada no teclado do microcomputador, visto que o teclado é um 

componente do microcomputador onde ocorre a digitação. A expressão “Digitada no teclado do 

microcomputador” é um pleonasmo vicioso assim como “Ter uma surpresa inesperada”, “Chover molhado”. 

Sendo assim, a expressão “QUALQUER LETRA DIGITADA NO MICROCOMPUTADOR” não pode ser 

considerada como uma pegadinha. Um candidato bem preparado e atualizado entende que é possível 
digitar uma letra no microcomputador, visto que este tem em sua composição um hardware chamado 

teclado que lhe permite tal ação e que também possui a tecla CAPS LOCK mencionada na alternativa. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 37 

Os recursos não procedem, pois a alternativa A - analfabetos funcionais foi  baseada nas pesquisas 
realizadas segundo o texto - Instituto Paulo Montenegro e o INAP, numa perspectiva abrangente. Não houve 

nenhuma intenção de apresentar um texto específico da organização regimental do município, mas sim a 

interpretação do que se apresentou no texto. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme 

gabarito divulgado. 

QUESTÃO 04 
A questão foi retificada no gabarito divulgado em 20/07/2015, portanto o recurso foi INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 07 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 08 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 11 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e fracionários, 
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação); 

Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Resolução correta da questão: 

Realizando o MDC (72, 24, 36, 48) = 12 (mudas/canteiro) 

Almeirão:  72 / 12 = 6 canteiros 

Couve: 24 / 12 = 2 canteiros 

Espinafre: 36 / 12 = 3 canteiros 
Alface: 48 / 12 = 4 canteiros 

Soma dos canteiros: 6 + 2 + 3 + 4 = 15 canteiros (com a mesma quantidade de mudas) 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 35  

ÂNGELA SILVEIRA SANTOS 

ELISÂNGELA DE OLIVEIRA 
FLÁVIA RODRIGUES VITA 

ISABELA ALVES RODRIGUES 

PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

THIAGO SARAIVA DE FREITAS 

7712 

7470 
451 

7594 

3796 

6347 

08 e 09 – Fiscal de Obras I e 

Fiscal de Posturas 
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Discordâncias dos candidatos acerca do conteúdo previsto no Edital devem ser expostas antes da aplicação 

das provas através de impugnação ao Edital, como a candidata assim não procedeu, pressupõe-se que 

concordou com o conteúdo a ser cobrado na prova. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 36  
Discordâncias dos candidatos acerca do conteúdo previsto no Edital devem ser expostas antes da aplicação 

das provas através de impugnação ao Edital, como a candidata assim não procedeu, pressupõe-se que 

concordou com o conteúdo a ser cobrado na prova. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

conforme gabarito divulgado. 

 
Indeferido. Pela questão, o candidato deveria marcar a alternativa correspondente à área que pode ser 

loteada, de acordo com a Lei Municipal 778/73. Portanto, a única alternativa a ser marcada é letra "A".  

 

QUESTÃO 37  

Discordâncias dos candidatos acerca do conteúdo previsto no Edital devem ser expostas antes da aplicação 

das provas através de impugnação ao Edital, como a candidata assim não procedeu, pressupõe-se que 
concordou com o conteúdo a ser cobrado na prova. 

 

QUESTÃO 04 
A questão foi retificada no gabarito divulgado em 20/07/2015, portanto o recurso foi INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 11 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e fracionários, 
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação); 

Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Resolução correta da questão: 

Realizando o MDC (72, 24, 36, 48) = 12 (mudas/canteiro) 

Almeirão:  72 / 12 = 6 canteiros 

Couve: 24 / 12 = 2 canteiros 

Espinafre: 36 / 12 = 3 canteiros 
Alface: 48 / 12 = 4 canteiros 

Soma dos canteiros: 6 + 2 + 3 + 4 = 15 canteiros (com a mesma quantidade de mudas). Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 13 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e fracionários, 

operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação). 

Resolução correta da questão: Pelo enunciado temos a seguinte situação: 
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Transformando em metros temos:  729 dm = 72,9 m. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 33 

A questão refere-se à conteúdo indicado no Edital, o qual menciona a Lei 8080/90 sem limitar os capítulos 

a serem cobrados. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

GERALDO MAGELA DE L. SILVA 

JONILSON DUARTE DE ALMEIDA 

SANDRA SILVEIRA DE SÁ 

1499 

2763 

4103 

10 – Fiscal Sanitário I 

CLEBER MAGELA M. DE ARAÚJO 

DAVID MOREIRA SANTOS 

1820 

3709 11 – Motorista I 
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QUESTÃO 12  

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 14  
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 33 

Após análise da questão constatou-se que o erro de digitação da alternativa C: “Somente as alternativas I, 

II e V estão corretas.” Não prejudicou a resolução da questão, pois as alternativas corretas são as 
alternativas I e II. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 34 

CAPÍTULO V - DO CIDADÃO Art. 72. 

Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema 

Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como 
sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao referido Código. Recurso 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 40 

Após análise da questão constatou-se que a mesma está correta, pois a sinalização deve iniciar antes que 
os motoristas possam ver o acidente. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito 

divulgado. 

QUESTÃO 12 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

EMANOEL CARLOS R. DE SOUZA 

GERALDO MAGELA R. DE FREITAS 

HAMILTON ALVES DA COSTA 

HUDSON PEREIRA DOS SANTOS 

ILDEMAR ALVES RODRIGUES SILVA 

JOTA JEFFERSON R DE VASCONCELOS 
LEONARDO TEIXEIRA ALVES 

MARCOS PAULO PEREIRA GOMES 

MARCOS VINÍCIUS DE MEDEIROS 

MICHEL FRANCESCO L. DA SILVA 

SERGIO GOMES DA SILVA 
VANDEIR ALVES DE OLIVEIRA 

VINÍCIUS DE ARAÚJO SILVA 

3570 

1798 

2083 

1344 

5475 

2172 
4315 

5315 

1376 

2015 

6629 
48 

4140 

MAURILIO CARDOSO LOPES 891 13 – Pedreiro I 

AGATHA SAMARITANA 

ALESSANDRA CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANGÉLICA DA SILVA ALMEIDA  

CHIARA HALLEYNA DOS SANTOS 
ERCIANA CAMPOS FONSECA 

FLORIANA FERREIRA DE ASSIS 

HELEN CRISTIANE P. DE SOUZA 

IVANETE GONÇALVES M. CARVALHO 

IZABELLA DE ABREU ROSA 

JANAÍNA RESENDE LEITE 
JÉSSICA FERNANDES ALMEIDA 

JUNIA LETÍCIA AP. B. OLIVEIRA 

LUCIANA STELA CASTA E ALVARES 

MARIA CRISTINA SANTOS SOUZA 

MARTA LÚCIA M. CURVELANO 
MERCIA OLIVIA BATISTA 

RAQUEL LUZIA C. DE MOURA 

SÂNZIA ROMANORE DOS S. LIMA 

SILVIA BERENICE F. MATOSO 

SILVYA MARA EVANGELISTA 

SOLANGE MARIA M. DA SILVA 

1337 

1976 

738 

37 
1343 

1347 

2053 

425 

5423 

1253 
1371 

1670 

6583 

898 

1104 
5185 

9255 

404 

7227 

741 

1940 

14 – Professor de Educação 

Básica 
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QUESTÃO 04 

A questão foi retificada no gabarito divulgado em 20/07/2015, portanto o recurso foi INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 12  

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Números relativos inteiros e fracionários, 

operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação); 

Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Resolução:  

Funcionário I: 
dias6

1
 Funcionário II: 

dias10

1
  Funcionário III: 

dias15

1
 

Os três trabalhando juntos:  
dias3

1

30

10

30

235

15

1

10

1

6

1



  = Resposta: 3 dias. Letra B. 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 17 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Estudo do triângulo retângulo; relações 

métricas no triângulo retângulo. Resolução correta da questão: Pelo enunciado temos a seguinte situação: 

 

Aplicando as relações métricas temos: 
H² = m . n 3² = x . (10 – x)   9 = 10x – x² x² - 10x + 9 = 0 

Por soma e produto das raízes da equação do 2º grau temos:  x’= 1 e x” = 9 

Para encontrarmos o menor cateto utilizamos o menor valor de x 

Para x = 1 temos  

Z² = 1² + 3² z² = 1 + 9 z² = 10  z = 10  

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 18 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Ângulos. Resolução correta da questão: 

X é suplemento de z, logo (180 – z) = x 

Z é complemento de y, logo (90 – y) = z 

Então 

180 – z = x 

Substituindo o valor de z na equação acima: 
180 – (90 – y) = x 

180 – 90 + y = x 

90 = x – y  

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 22 

De acordo com o conteúdo programático exigido para as questões do concurso, o conteúdo utilizado para 

elaborar a questão alvo deste recurso se enquadra nos seguintes itens: Conceitos básicos de operação 

de microcomputadores, Noções básicas de operação de microcomputadores e periféricos em rede 

local. Ao se mencionar operação de microcomputadores, estes para serem operados necessitam de 

sistema operacional. A questão em si, apenas solicita conhecimentos básicos em sistemas operacionais, 
nada aprofundado. Tanto que são utilizados os três principais sistemas operacionais conhecidos 

mundialmente. Somente foram citados os nomes destes sistemas operacionais. Não foram cobradas 

nenhuma característica específica deles. As “Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes a área”, 

citam estes sistemas operacionais ao tratarem do referido assunto.  Para as demais questões específicas 

THÚLIO THÁCIO DE S. DOS SANTOS 

VALERIA DE FÁTIMA M. SANTOS F. 

VIVIANE MENDES DA S. BORBA 

3618 

5025 

531 

3 
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de características de sistemas operacionais, foi utilizado o  Microsoft Windows de acordo com o conteúdo 

programático “Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 97- 2003 ou superior”. 
“II. INFORMÁTICA (TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO CARGO) 
Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Conceitos básicos de operação com arquivos em 

ambiente de rede Windows. Conhecimentos básicos e gerais de Sistema Operacional: Microsoft Windows, 
Microsoft Office 97- 2003 ou superior. Word, Excel, Internet e PowerPoint. Noções básicas de operação de 
microcomputadores e periféricos em rede local. Conhecimento de interface gráfica padrão Windows. 
Conceitos básicos para utilização dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como: processador de texto, 
planilha eletrônica e aplicativo para apresentação e Excel. Conhecimento básico de consulta pela Internet e 
recebimento e envio de mensagens eletrônicas. Backup. Vírus. Ética profissional. Sugestões Bibliográficas: 
Livros e apostilas inerentes a área.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito 

divulgado. 

 

QUESTÃO 27  

As opções C e D são diferentes: 

C) =SOMA(B2;B6) 
D) =SOMA(B2:B6) 

Na opção C, entre B2 e B6 existe um “ ; ” (ponto e vírgula) e na opção D existe “ : ” (dois pontos). No 

Microsoft Excel, isto indefere as duas opões, visto que refere-se a fórmula. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 35 
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 40 

A alternativa “B” é a correta, porque o texto diz que, embora houve um crescimento considerável dos índices 

de aproveitamento  escolar dos alunos, nele mão reforça a qualidade da educação no país. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

QUESTÃO 31 
A alternativa “A” não se refere a caratê, como alegado pelo candidato, mas sim a Cateretê que é uma 

dança rural brasileira. A alternativa “B” Axé é um gênero musical, não é uma dança folclórica como 

solicitado no enunciado da questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme 

gabarito divulgado. 

QUESTÃO 11 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e 

fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Resolução correta 

da questão: 

Realizando o MDC (72, 24, 36, 48) = 12 (mudas/canteiro) 

Almeirão:  72 / 12 = 6 canteiros 

Couve: 24 / 12 = 2 canteiros 

Espinafre: 36 / 12 = 3 canteiros 
Alface: 48 / 12 = 4 canteiros 

Soma dos canteiros: 6 + 2 + 3 + 4 = 15 canteiros (com a mesma quantidade de mudas) 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 13 
A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Números relativos inteiros e 

fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiação). Resolução correta da questão: Pelo enunciado temos a seguinte situação: 

PABLO ROBERTO PEREIRA 7132 
15 – Professor de  

Educação Física 

MARIA JANAÍNA GONÇALVES SOARES 7666 
17 – Técnico Nível Médio I: 

Saúde Bucal 
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Transformando em metros temos:  729 dm = 72,9 m. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 33 

A alternativa “B” está incorreta, pois escovar bem os dentes, no mínimo três vezes ao dia, remove a placa 

bacteriana, não evita a formação da mesma. http://www.ioiprime.com.br/artigos/artigo.asp?id=9 
Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

QUESTÃO 31 
De acordo com o programa de provas disposto no Edital do Concurso temos: A consolidação da LOAS e 

seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da Assistência Social/SUAS.  Lei n° 8.742, de 07 de 

Dezembro de 1993. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011). No edital consta Reordenamento. Trata-se de 

um Serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). E foi reordenado em 2013 por meio da Resolução CNAS 
nº01/2013. Podemos encontrar em: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria 

Nacional de Assistência Social. Departamento de Proteção Social Básica. Recurso INDEFERIDO, mantém 

– se a alternativa conforme gabarito divulgado. 

QUESTÃO 38 

Após análise constatou-se que a alternativa D é a resposta correta da questão. “O potencial patogênico dos 

microrganismos é favorecido por dois atributos principais: virulência e quantidade. A virulência refere-se 

a todas as características do microrganismo que sejam danosas ao hospedeiro, como produção de toxinas 

e enzimas. A quantidade de microrganismos refere-se ao número destes que infectam primariamente o 
hospedeiro, sendo que a elevação da quantidade leva a um aumento na concentração dos fatores de 

virulência.” Freitas, Ronaldo de. Tratado de cirurgia bucomaxilofacial, Ed. Santos, 2006, p.656. Cap 14- 

Infecções maxilofaciais: Ronaldo de Freitas e Nilesh Joriel Moniz. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa conforme gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO 39 

Após análise da questão constatou-se equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO retifica-se 

o gabarito de “D” para alternativa “A”. 

QUESTÃO 31 

A questão foi baseada na Resolução 358/2009 - Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências e que assim dispõe: 
Item I (Correta) - Art. 4º Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 

e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e 

avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, 

cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou 

JANAINA AMÁLIA DE C. FERREIRA 
9025 18 – Técnico Nível Superior I: 

Assistente Social 

RAFAEL VELOSO REBELHO 3512 
19 – Técnico Nível Superior I: 

Cirurgião Dentista 

ANA CRISTINA G. RAMOS 

BRUNO VELOSO FELIPE 

DENISE MARIA VILELA CARDOSO 
JANICY SIMÕES PIMENTA 

LORENA GUIMARÃES ANTONINI 

LUIZ DE SOUZA 

MARIANE CHAVES DE BRITO 

1382 

4052 

9598 
5306 

2797 

4065 

5211 

20 – Técnico Nível Superior I: 
Enfermeiro 

http://www.ioiprime.com.br/artigos/artigo.asp?id=9
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coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações 

ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas. 
Item II (Correta) - Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico 

de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. 
Item III (Correta) - Art. 5º O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o 

disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987, que a 

regulamenta, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a 

supervisão e orientação do Enfermeiro. Recurso DEFERIDO retifica-se o gabarito de alternativa “A” para 

“D”. 
 
QUESTÃO 33 
Considerando que, a Portaria nº 1.984, de 12 de setembro de 2014, do Ministério da Saúde, ampliou a 

lista de doenças sexualmente transmissíveis de notificação compulsória, incluindo a síndrome do 

corrimento uretral masculino na lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, a 

alternativa “A” torna-se incorreta, juntamente com a alternativa “B”. Recurso DEFERIDO, questão 

ANULADA. 

 
QUESTÃO 34 

A questão foi baseada no Protocolo, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pg. 19, que assim dispõe: 
“ 7.2. Desbridamento - Desbridar é o ato de remover da ferida o tecido desvitalizado e/ou material estranho 

ao organismo. O desbridamento deve ser realizado por profissional habilitado, conforme deliberação 
COREN/MG 65/00 (p. 41).  
Segunda afirmativa: Verdadeira - Desbridamento Autolítico: significa autodestruição, autodegradação 
natural do tecido necrótico. 
Para que este processo possa acontecer, é necessário que o leito da ferida seja mantido com umidade 
fisiológica e temperatura em torno de 37ºC, utilizando coberturas que são detentoras de umidade. Sua 
vantagem é ser um método indolor, não invasivo e seletivo (destrói somente o tecido desvitalizado). 
Terceira afirmativa: Falsa - Desbridamento Químico: método onde são utilizadas enzimas proteolíticas 
para obter remoção mais rápida do tecido desvitalizado. Não é um método seletivo. Exemplo: colagenase, 
estreptoquinase e papaína. 
Primeira Afirmativa – Verdadeira - Desbridamento Mecânico: consiste na remoção da necrose do leito da 
ferida utilizando força física. 
Pode ser usada fricção com gaze, irrigação com jato de soro, curativo úmido-seco, instrumental cortante, 
podendo ser necessária ou não a analgesia. Em unidades básicas este desbridamento pode ser realizado 
apenas em feridas que se estendem até a fáscia, desde que não haja necessidade de analgesia ou 
comprometimento arterial. 

OBS.: este procedimento deverá ser executado por profissional enfermeiro habilitado.” 

Face ao acima exposto, considerando que os dois primeiros itens são verdadeiros e o terceiro item é falso, 

a alternativa que responde à questão é a letra “D”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 

conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 38 

A questão foi baseada na Resolução 311/2007, Código de Ética de Enfermagem, que apresenta direitos, 

responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem: 

Direitos: 
Alternativa A - Art. 104 – Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado. 
Alternativa C - Art. 81 – Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão 
de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 
Alternativa D - Art. 68 – Registrar no prontuário e em outros documentos próprios da Enfermagem 
informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. 

A alternativa B, gabarito da questão, não apresenta um direito dos profissionais de enfermagem e sim uma 
“Responsabilidade e dever”. Art. 6º – Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na 

solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 

a alternativa conforme gabarito divulgado. 

 

QUESTÃO 39 

A questão foi baseada no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), que assim dispõe: 
Alternativa A: Correta (pg. 45) - A maior parte dos imunobiológicos ofertados pelo PNI é administrada por 

via parenteral. As vias de administração parenterais diferem em relação ao tipo de tecido em que o 
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imunobiológico será administrado. Tais vias são as seguintes: intradérmica, subcutânea, intramuscular e 

endovenosa. Esta última e exclusiva para a administração de determinados tipos de soros. 

Alternativa B: Incorreta (pg.46) 6.3.2.2 Via subcutânea (SC) - Na utilização da via subcutânea, a vacina e 

introduzida na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele. O volume máximo a ser administrado 

por esta via e 1,5 mL. São exemplos de vacinas administradas por essa via: vacina sarampo, caxumba e 

rubéola e vacina febre amarela (atenuada). 
Alternativa C: Correta (pg.47) - As regiões anatômicas selecionadas para a injeção intramuscular devem 

estar distantes dos grandes nervos e de vasos sanguíneos, sendo que o musculo vasto lateral da coxa e o 

musculo deltoide são as áreas mais utilizadas. 

Alternativa D: Correta (pg.47) - 6.3.2.2 Via subcutânea (SC) - Na utilização da via subcutânea, a vacina e 

introduzida na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele. O volume máximo a ser administrado 
por esta via e 1,5 mL. 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão. Recurso INDEFERIDO, mantém – se 

a alternativa conforme gabarito divulgado. 

QUESTÃO 34  

Após análise da questão constatou-se que as alternativas II e III estão corretas. Recurso DEFERIDO retifica-

se o gabarito de “B” para alternativa “C”. 

QUESTÃO 20 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: - Estruturas lógicas, lógica da 

argumentação. Houve equívoco na divulgação do gabarito. Recurso DEFERIDO, altera – se o gabarito de 
“C” para alternativa “D”.  

 

QUESTÃO 33 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 
QUESTÃO 35 

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

QUESTÃO 36 

O conteúdo cobrado na questão está indicado no Edital, que não faz menção de artigos da Lei Processual 

a serem cobrados. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 38  

Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA.  

 

QUESTÃO 40  

A Portaria é espécie normativa plenamente passível de ser utilizada pelo Poder Executivo através de sua 
função atípica legislativa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforme gabarito divulgado. 
 

Belo Horizonte, 11 de Janeiro de 2016.  

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 
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