
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814304 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 17:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na última linha " preciso me colocar em seu lugar não é uma narração por estar na 1 
pessoa. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Classifica-se o texto lido como predominantemente: 
A) Narrativo, pois apresenta uma sequência cronológica de fatos ocorridos num determinado  
espaço. 
B) Descritivo, pois apresenta uma caracterização de elementos sobre uma realidade. 
C) Dissertativo, pois indica um posicionamento a respeito de um determinado assunto. 
D) Expositivo, pois apenas apresenta informações sobre uma realidade desconhecida do 
leitor. 
Resposta=C 
 
Há emprego de primeira pessoa do singular, no último parágrafo, e o texto não se trata de 
uma narração, conforme também concluiu o candidato. 
 
O gabarito não apresenta a alternativa “A” (narração) como resposta, mas a alternativa “C”, ou 
seja, o texto lido é dissertativo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844220 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Argumento desta questão ter claramente duas ou mais resultados certos.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1817681 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não existe alternativa incorreta na questão 2. 
Todas as alternativas estão corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1817681/4c4c12b49a184237e0eec3ed34ad1a46.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854365 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta da Questão 2 é "B" Consequência. O Pai se endividou, porque a Menina insistiu 
para ir a Disney,essa é a Consequência do por quê ele se endividou ! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A conjunção “porque”, que introduz a oração sublinhada, não é classificada como 
consecutiva, conforme a norma culta, para que se possa pensar em consequência. 
 
Existe diferença entre CAUSA e EXPLICAÇÃO.  O fato da garota  ter insistido em ir à Disney  
é a CAUSA do endividamento do pai.  A CAUSA sempre ocorre primeiro que um outro fato. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836199 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não existe alternativa incorreta,todas as alternativas estão corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836199/060e18aca75a58d08199a9f7f57d2334.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836199 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não existe alternativa incorreta,todas as alternativas estão corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836199/da1b3968299ddca7d1666427ea05cc86.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836305 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pede uma alternativa incorreta porém não existe alternativa incorreta... pois todas 
estão corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836305/d2206a5f4fff861b19dd643c84a8ff75.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815400 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Causa e explicação: 
Esses elementos conectivos servem para explicar as causas e consequências de uma ação, 
um fenômeno, etc. 
Exemplo: O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como 
resultado, temos a extinção de muitas espécies. 
Toda causa é uma explicação, mas nem toda explicação é uma causa. Portanto a questão 
deve ser anulada, pois possui duas alternativas corretas. Segue referências: 
https://www.infoescola.com/filosofia/causalidade/ 
https://www.todamateria.com.br/conjuncao/ 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A conjunção “porque”, que introduz a oração sublinhada, não é classificada como 
consecutiva, conforme a norma culta, para que se possa pensar em consequência. 
 
Existe diferença entre CAUSA e EXPLICAÇÃO.  O fato da garota  ter insistido em ir à Disney  
é a CAUSA do endividamento do pai.  A CAUSA sempre ocorre primeiro que um outro fato. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847654 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 10:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia! 
Venho por meio deste pedir a alteração  do gabarito da questão  02 do cargo  de técnico  
em enfermagem.. 
No gabarito a resposta  apontada  como correta e a opção D ,mas de acordo  com a regra 
das conjunções quando a conjunção E estiver com sentindo  de portanto, por  
isso, então... ,ela passa a ser conclusiva .Portanto a resposta correta da questão é a 
alternativa B.. 
Desde já  agradeço.. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1847654/823fce493fd4b1cacc3110283cf24fc8.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido JUSTIFICATIVA:  “Você não dividiu, perdeu a bola e eles fizeram o 
gol.” 4º§ A oração sublinhada dá ao período no qual se insere uma ideia de: A) Causa. B) 
Conclusão. C) Explicação. D) Adição. Resposta=D  A conjunção “e” não expressa ideia de 
conclusão, mas de soma, adição ou acréscimo. As conjunções que exprimem ideia de 
conclusão são: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois (depois do verbo), assim, então, 
em vista disso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847654 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 10:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia! 
Venho por meio deste pedir a alteração  do gabarito da questão  02 do cargo  de técnico  
em enfermagem.. 
No gabarito a resposta  apontada  como correta e a opção D ,mas de acordo  com a regra 
das conjunções quando a conjunção E estiver com sentindo  de portanto, por  
isso, então... ,ela passa a ser conclusiva .Portanto a resposta correta da questão é a 
alternativa B.. 
Desde já  agradeço.. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1847654/c74ed142fc99d6b5aa793c3c232b13ec.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido JUSTIFICATIVA:  “Você não dividiu, perdeu a bola e eles fizeram o 
gol.” 4º§ A oração sublinhada dá ao período no qual se insere uma ideia de: A) Causa. B) 
Conclusão. C) Explicação. D) Adição. Resposta=D  A conjunção “e” não expressa ideia de 
conclusão, mas de soma, adição ou acréscimo. As conjunções que exprimem ideia de 
conclusão são: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois (depois do verbo), assim, então, 
em vista disso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838957 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 02 da prova pede a alternativa incorreta  quanto a separação das silabas, detre 
as alternativas não tem nenhuma incorreta, pois todas estão separadas corretamente.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1838957/42507f2e7a7c44a789280c20b60444ef.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845929 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão no caso veio com todas as alternativas corretas, tendo erro na composição da 
questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844769 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 08:52 

DESCRIÇÃO FATOS Sobre as questão 22 ,4,2 que foram anuladas  correção do gabarito e recontagem de pontos. 

FUNDAMENTAÇÃO Sobre  questões anuladas correção do gabarito  e recontagem de pontos das questões 
22,4,2 

PEDIDO Sobre as questão anuladas correção do gabarito , recontagem de pontos  das questões 
22,4,2 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829796 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 23:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Cargo: Especialista da Educação Básica. 
 
Solicito a anulação da questão 03, pois na questão, a alternativa B conforme o gabarito 
oficial, não tem o mesmo sentido da palavra polarizados com relação ao texto, tornando a 
questão confusa e induzindo o candidato ao erro. Logo essa questão deve ser anulada. 
 
Bibliografia: https://www.dicio.com.br/concentrados/ 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1829796/e27fddbd84dbabed2bec2d079b5e635a.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
“[...]pensamentos polarizados [...].” 1º§ 
Conforme o contexto, a palavra acima sublinhada apresenta o sentido de: 
A) Desorientados.  
B) Concentrados. 
C) Eminentes.  
D) Auspiciosos. 
Resposta=B 
 
“Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar em pensamentos 
polarizados, intransigência, repressão, racismo, sexismo, homofobia e nas mais diversas 
formas de preconceito.”  1º§ 
 
Sinônimo de polarizado. 4 sinônimos de polarizado para 1 sentido da palavra polarizado: 1 
reunido, juntado, centralizado, concentrado. 
Sinônimo de Polarizado - Sinônimos 
https://www.sinonimos.com.br › polarizado 
A) Desorientados. (Os pensamentos não são desorientados, mas orientados, direcionados 
para a intolerância) 
B) Concentrados. (resposta correta) 
C) Eminentes. (Os pensamentos não são célebres ou elevados)  
D) Auspiciosos. (Os pensamentos não são favoráveis ou promissores) 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848658 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO 
Venho, respeitosamente, através deste, impor recurso em face da questão de nº 03 da prova 
aplicada para o cargo de Agente Administrativo. 
QUESTÃO 03) “[...]pensamentos polarizados[...].” 1º§ Conforme o contexto, a palavra acima 
sublinhada apresenta o sentido de :                                                                                     
A) Desorientados.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
B) Concentrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
C) Eminentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
D) Auspiciosos.           
Conforme gabarito oficial, a alternativa correta e a letra B. 
Fundamentação: Conforme exposto à cima a questão em si, requer analisar a palavra 
POLARIZADOS, e indicar entre as alternativas o sentido da mesma.    
Segundo o dicionário online a palavra polarizado tem como significado “Que se polarizou; 
que sofreu polarização, processo que atribui potenciais elétricos a dois eletrodos distintos.” 
Dentre as alternativas em analise para escolha da correta elas tem como significado 
segundo o dicionário online: 
• Desorientado: Que deixou de possuir orientação; que perdeu o caminho certo; 
sem rumo. Figurado Que não sabe como agir; que não tem ideia do que dizer; perplexo. 
• Concentrados: Que sofreu concentração. Reunido em um centro; 
centralizado. 
• Eminentes: Excelente; que se sobressai pela excelência ou pela 
superioridade: a organização deu razão ao eminente historiador. 
• Auspiciosos: Que dá esperança de bons efeitos; em que há boas 
consequências ou bons resultados; próspero: o desfecho da campanha foi auspicioso.  
Diante do exposto, observasse que nenhuma das alternativas apresentadas tem real sentido 
com a palavra POLARIZADO. Assim antes e exposto, faz-se imperiosa a ANULAÇÃO da 
questão em exame. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1848658/419fbb1851683dbea9937e44b7d6c20b.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
“[...]pensamentos polarizados [...].” 1º§ 
Conforme o contexto, a palavra acima sublinhada apresenta o sentido de: 
A) Desorientados.  
B) Concentrados. 
C) Eminentes.  
D) Auspiciosos. 
Resposta=B 
 
“Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar em pensamentos 
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polarizados, intransigência, repressão, racismo, sexismo, homofobia e nas mais diversas 
formas de preconceito.”  1º§ 
 
Sinônimo de polarizado. 4 sinônimos de polarizado para 1 sentido da palavra polarizado: 1 
reunido, juntado, centralizado, concentrado. 
Sinônimo de Polarizado - Sinônimos 
https://www.sinonimos.com.br › polarizado 
A) Desorientados. (Os pensamentos não são desorientados, mas orientados, direcionados 
para a intolerância) 
B) Concentrados. (resposta correta) 
C) Eminentes. (Os pensamentos não são célebres ou elevados)  
D) Auspiciosos. (Os pensamentos não são favoráveis ou promissores) 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844220 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não fundamento do masculino de Cavalheiro sendo que o nome Cavalheiro é masculino. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1820952 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A Questão 04 oO Masculino da palavra Cavalheiro é : 
Esta questao está com enunciado errado,uma vez que se pede o MASCULINO de uma 
palavra  que veio no masculino. Também  a palavra  está  CAVALHEIRO no gabarito a 
resposta veio AMAZONA,.Não seria então CAVALEIRO? Ou a resposta não seria DAMA? 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1817681 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:45 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pede o masculino de cavalheiro porém cavalheiro já está no masculino. 
E por conselho do aplicador da prova,que disse para marcar qualquer alternativa,pois não 
poderia ficar sem gabaritar toda a prova. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1817681/5dc2b6b8ae71ff9fafc6eafb5e807e4b.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836199 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pede o masculino da palavra cavalheiro porém cavalheiro já está no masculino. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836199/0d194cbf3cbdf16bf33eb52aacc3180a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836305 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pede o masculino da palavra cavalheiro porém cavalheiro já está no masculino. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836305/819052140b328a54d7488a71e17c604e.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838957 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 04 pede o masculino da palavra "CAVALHEIRO", onde a mesma já se encontra 
no masculino. Entretanto se no enunciado estivesse pedindo o feminino da palavra 
"CAVALHEIRO", o correto seria a alternativa "B Dama" e não a alternativa "C Amazona" 
como está no gabarito oficial.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1838957/55a64ebd82558edcb574b9999a0657f0.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838957 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 04 pede o masculino da palavra "CAVALHEIRO", onde a mesma já se encontra 
no masculino. Entretanto se no enunciado estivesse pedindo o feminino da palavra 
"CAVALHEIRO", o correto seria a alternativa "B Dama" e não a alternativa "C Amazona" 
como está no gabarito oficial.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1838957/d56143d0c83164fb6deb2348de8debb0.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845929 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão foi formulada de forma errada, no caso era feminino de Cavalheiro e não 
masculino, de modo que deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819596 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 18:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 04 - “Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar em 
PENSAMENTO POLARIZADO, INTRANSIGÊNCIA, REPRESSÃO, RACISMO, SEXISMO, 
HOMOFOBIA E NAS MAIS DIVERSAS FORMAS DE PRECONCEITO.” 1°§ 
Com relação à intolerância, o trecho sublinhado nessa frase exprime: 
A – Causa. 
B – Condição 
C – Explicação 
D – Consequência 
Conjunções aditivas são conjunções coordenativas que expressam adição. 
As conjunções coordenativas aditivas ligam duas orações em que a segunda oração 
expressa um acréscimo da ideia iniciada na primeira oração. 
Indicam uma relação de adição à frase. Unem palavras de mesma função sintática. São 
elas: e, nem, mas também, como também, além de (disso, disto, aquilo), quanto (depois de 
tanto), bem como e etc. 
Ex: Comi e fiquei satisfeita.  
 
".....HOMOFOBIA E NAS MAIS DIVERSAS FORMAS DE PRECONCEITO."  
compreendo que a frase sublinhada é uma conjunção coordenativas aditiva,  pois expressa 
que tem outros tipos preconceito.  
Com a "E" a frase adiciona e expressa um acréscimo. 
 
Peço deferimento em favor de ANULAÇÃO, pois não existe resposta com (ADIÇÃO). 
 
Referência Bibliográfica: 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São 
Paulo: IBEP – Nacional, 2009. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 
“Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar em pensamentos 
polarizados, intransigência, repressão, racismo, sexismo, homofobia e nas mais diversas 
formas de preconceito.” 1º§  
Com relação à intolerância, o trecho sublinhado nessa frase exprime: 
A) Causa. 
B) Condição. 
C) Explicação. 
D) Consequência. 
Resposta=D 
 
O racismo, o sexismo, a homofobia, os pensamentos polarizados e a intransigência são 
consequências da intolerância cada vez mais presente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 
O trecho sublinhado não apresenta conjunção nem verbo. O enunciado pede para o candidato 
identificar a ideia estabelecida pelas palavras sublinhadas em relação à intolerância. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844604 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 15:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO PELO FATO DE QUE O ENUNCIADO PEDE O 
MASCULINO DA PALAVRA QUE JÁ ESTÁ NO MASCULINO NO PRÓPRIO ENUNCIADO, 
E QUE O FEMININO DA PALAVRA EM QUESTÃO É DAMA E NÃO AMAZONA. 

PEDIDO CORREÇÃO DO GABARITO 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848955 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 4 o comando pede o masculino da palavra "CAVALHEIRO". Entretanto,  
cavalheiro já é o próprio substantivo masculino não tento portanto uma alternativa correta.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão anulada no gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Entende_se que a Intolerancia nessa questao seria as condicoes em que o individuo se 
encotra. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 
“Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar em pensamentos 
polarizados, intransigência, repressão, racismo, sexismo, homofobia e nas mais diversas 
formas de preconceito.” 1º§  
Com relação à intolerância, o trecho sublinhado nessa frase exprime: 
A) Causa. 
B) Condição. 
C) Explicação. 
D) Consequência. 
Resposta=D 
 
O racismo, o sexismo, a homofobia, os pensamentos polarizados e a intransigência são 
consequências da intolerância cada vez mais presente. 
 
O trecho sublinhado não apresenta conjunção nem verbo. O enunciado pede para o candidato 
identificar a ideia estabelecida pelas palavras sublinhadas em relação à intolerância. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848658 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 18:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO 
Venho, respeitosamente, através deste, impor recurso em face da questão de nº 04 da prova 
aplicada para o cargo de Agente Administrativo. 
QUESTÃO 04) “Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar 
em pensamentos polarizados, intransigência, repressão, racismo, sexismo, homofobia e nas 
mais diversas formas de preconceito.” 1º§ Com relação à intolerância, o trecho sublinhado 
nessa frase exprime :                                                                                     
A) Causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
B) Condição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
C) Explicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
D) Consequência.           
Conforme gabarito oficial, a alternativa correta e a letra D. 
Fundamentação: Conforme exposto à cima a questão em si, requer analisar a relação da 
intolerância com o trecho sublinhado.    
Dentre as alternativas em analise para escolha da correta elas tem como significado 
segundo o dicionário online: 
• Causa: Aquilo que faz com que uma coisa seja exista ou aconteça. 
• Condição: Característica, aspecto ou essência que determina algo ou alguém: 
condição humana; condição financeira. 
• Explicação: Ato de explicar, de fazer com que algo se torne compreensível, 
claro, descomplicado: explicação de uma teoria, de um livro, de um conceito. 
• Consequência: Aquilo que resulta ou é produzido por causa de; efeito, 
resultado: seu sucesso foi consequência de muito trabalho. 
Diante do exposto, observasse que a palavra INTOLERÂNCIA e uma condição, já a parte 
em destaque e explicando a intolerância, já que a frase se inicia “temos visto...”, dando uma 
sinal que a frase esta explicando a condição da intolerância. Assim antes e exposto, faz-se 
imperiosa a ANULAÇÃO da questão em exame ou ALTERAÇÃO da alternativa. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1848658/3e8fd3821e35a92a60dbdc50f09ee550.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
 
“Temos visto a intolerância se fazer cada vez mais presente e se expressar em pensamentos 
polarizados, intransigência, repressão, racismo, sexismo, homofobia e nas mais diversas 
formas de preconceito.” 1º§  
Com relação à intolerância, o trecho sublinhado nessa frase exprime: 
A) Causa. 
B) Condição. 
C) Explicação. 
D) Consequência. 
Resposta=D 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 
O racismo, o sexismo, a homofobia, os pensamentos polarizados e a intransigência são 
consequências da intolerância cada vez mais presente. 
 
O trecho sublinhado não apresenta conjunção nem verbo. O enunciado pede para o candidato 
identificar a ideia estabelecida pelas palavras sublinhadas em relação à intolerância. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1834243 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 20:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 5 o gabaritos aponta para a letra "c" como ítem correto, porém na letra "d" 
também há erro gramatical, uma vez que o "por que" separado deve ser usado em 
interrogativas no início da frase. Nesse caso o "porque" deve ser grafado junto, o que 
também causa erro gramatical. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1850525 

CARGO Professor P1 Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A palavra antirracista está escrita incorretamente 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1849912 

CARGO Professor Educação Básica PEB 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 09:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o gabarito oficial a alternativa correta da questão 05 é a alternativa C. O 
enunciado da questão pede para marcar a alternativa que possui erro ortográfico. Ressalto 
que de acordo com a nova ortografia a alternativa correta a ser marcada seria a opção D. 
Pois o uso do "por que" separado e sem acento circunflexo é usado nas frases 
interrogativas. Dessa forma a opção D possui claramente erro ortográfico. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1849912/160db822702cd0cbe03f2cd0f0b37896.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836211 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anular questão 5. O enunciado da questão não evidencia o correto "Uso dos Porquês: Por 
que, Porquê, Por quê e Porque" no plural, e sim "o correto uso do "porquê" dessa forma, 
subentende-se, que deveria ser levado em conta somente o uso deste "porquê", e a frase na 
qual ele apresentaria seu correto uso é na alternativa D se estivesse acentuado. No entanto 
nenhuma das respostas apresenta uma resposta condizente com o enunciado da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA “Outro economizou centavos porque a menina quis fazer plástica.” 5º§ 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa que apresenta o correto uso 
do “porquê”. 
A) A plástica da menina é o motivo por que ele economizou centavos.   
B) Por quê ele economizou tanto? 
C) O pai economizou centavos, por que? 
D) Não se sabe o porque de tanta exigência!  
  
Conforme a norma culta, escreve-se “por que” = pelo qual (ou variações), quando há um 
substantivo anteposto (“motivo”). Portanto a frase da alternativa “A” está correta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1817606 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 13:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pede a alternativa incorreta segundo o gabarito seria a letra c, na minha opnião a 
letra d também tem um erro onde o “por que” deveria ser “porque” já o “por que “ é utilizado 
em frases interrogativas diretas e na substituição da expressão “pelo qual” . 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1834858 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 15:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pede a alternativa incorreta segundo o gabarito seria a letra c, porem, a letra d 
também tem um erro onde o “por que” , separado, deveria ser “porque” , junto, já o “por que “ 
é utilizado em frases interrogativas diretas e na substituição da expressão “pelo qual”, o q 
nao e o caso na questao. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819596 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 07:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 05 – Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A – A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso. 
B – Queremos um Brasil antirracista e evoluído. 
C – A autora argumentou a cerca da intolerância. 
D – Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar. 
 
Entendo, que a letra C esteja errado, mas a Letra D também pode ser interpretada como 
errada. Com isso, quem marcou a letra D, também acertou, pois ela também pode ser usado 
“PORQUÊ”, Assim considerado também erro ortográfico.  
Não é fácil compreender porquê a intolerância persiste em não melhorar. (o motivo) (a 
razão) 
 
• Porquê 
É substantivo e tem significado de “motivo”, “razão”. Vem acompanhado de determinante, 
como um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. 
Exemplos:  
O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. (motivo) 
Diga-me um porquê para não fazer o que devo. (uma razão) 
 
VILARINHO, Sabrina. "Usos dos porquês: Por que, Por quê, Porque ou Porquê?"; Brasil 
Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/por-que.htm. Acesso em 23 
de dezembro de 2020. 
 
Respeitosamente, peço deferimento em favor da Anulação da Questão, pois além da Letra 
C, a Letra D, também pode ser considerada ERRADA 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836211 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 11:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anular questão 5. O enunciado da questão não evidencia o correto "Uso dos Porquês: Por 
que, Porquê, Por quê e Porque" no plural, e sim "o correto uso do "porquê" dessa forma, 
subentende-se, que deveria ser levado em conta somente o uso deste "porquê", e a frase na 
qual ele apresentaria seu correto uso é na alternativa D se estivesse acentuado. No entanto 
nenhuma das respostas apresenta uma resposta condizente com o enunciado da questão. 
 
Ref. bibliográfica: Site Norma Culta. Uso dos porquês: porque, porquê, por que ou por quê. 
Disponível em <https://www.normaculta.com.br/porque-porque-por-que-ou-por-que/>. 
Acesso em 23/01/2020 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA “Outro economizou centavos porque a menina quis fazer plástica.” 5º§ 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa que apresenta o correto uso 
do “porquê”. 
A) A plástica da menina é o motivo por que ele economizou centavos.   
B) Por quê ele economizou tanto? 
C) O pai economizou centavos, por que? 
D) Não se sabe o porque de tanta exigência!  
  
Conforme a norma culta, escreve-se “por que” = pelo qual (ou variações), quando há um 
substantivo anteposto (“motivo”). Portanto a frase da alternativa “A” está correta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A escrita da palavra anti_racista Na alternativa c esta incorreta. E o por que separado na 
alternativa d seria usado para perguntar also. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1853098 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 5: A assertiva da questão pede que seja marcado a alternativa em que existe erro 
ortográfico. Erro ortográfico por definição trata-se do erro na grafia das palavras. A banca 
apontou resposta para a questão à assertiva “C”, no entanto não existe nenhum erro de 
grafia na palavra “cerca”, pois é um substantivo comum, tão pouco no artigo definido “a”, 
conforme definido no dicionário. Ambas estão grafadas corretamente. No contexto da frase a 
palavra a ser usada deveria ser “acerca”, no entanto isso caracteriza um erro de semântica, 
ou seja, no emprego das palavras, e não na ortografia. Assim não existe na questão um erro 
ortográfico, e sim um erro semântico. 
Alguns autores até defendem que o erro semântico deve ser considerado com parte do erro 
ortográfico, no entanto outros autores defendem que o erro ortográfico é estritamente 
relacionado à escrita da palavra, independendo da sua colocação na frase. Como em seu 
edital a banca não especificou bibliografia a ser adotada a banca deixou uma lacuna de 
definições que permite a interpretação da questão de diferentes formas. 
Por isso solicito a anulação da mesma. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1824354 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 18:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A nulidade desta questão. E tal pedido se justifica pela argumentação de que o enunciado da 
referida questão dá o seguinte comando: ”Assinale a alternativa em que há erro ortográfico”                                                                                                 
E, por análise criteriosa e baseada em autores renomados, não há erro ortográfico em 
nenhuma assertiva, uma vez que “Erro Ortográfico” é um erro na forma correta de escrita de 
uma palavra, bem como no correto uso dos sinais de acentuação. Ademais, eles existem 
quando não há uma correspondência direta entre todos os grafemas e fonemas da língua 
portuguesa ,ou seja, entre todas as letras e os sons que elas podem representar. E, todas as 
palavras, das quatro opções de respostas, estão grafadas corretamente. A banca 
apresentou como alternativa a ser marcada da letra C. Sim ,é a única com o emprego 
indevido , pelo sentido e construção da oração, uma vez que existem : a cerca de –tem 
significado de “perto de”  ou “aproximadamente”.  Ex. Estávamos a cerca de 2 mil 
quilômetro da cidade. E, acerca de – é locução prepositiva, ou seja, um conjunto de palavras 
que funciona como preposição, relacionando dois termos em uma oração, empregada com 
sentido de: “a respeito de”, “relativamente a”, “quanto a” e “sobre”. Ex. Discutimos acerca da 
herança. Temos aí, não erro ortográfico e sim duas formas corretas e aceitas, mas que 
apresentam significados diferentes, portanto - PALAVRAS HOMÓFONAS - POR ISSO 
DEVEM SER INSERIDSAS EM CONTEXTO DIFERENTES, para não deixar o diálogo sem 
coesão e coerência. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1824354/71ffddf0ca4ed46220cf7af601d9d8b0.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
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subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO anulacao 
Anti_racismo na questao B a escrita se encontra incorreta. A resposta opcao D tambem o 
por que separado e utilizado para perguntar algo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Assinale a alternativa em que há erro ortográfico. 
A) A tolerância nas relações interpessoais é questão de bom senso.  
B) Queremos um Brasil antirracista e evoluído.   
C) A autora argumentou a cerca da intolerância.    
D) Não é fácil compreender por que a intolerância persiste em não melhorar.   
Resposta=C 
 
A palavra “senso”, na alternativa “A”, está correta, pois significa “juízo claro, raciocínio”. 
 
A palavra “antirracista”, na alternativa “B”, está grafada corretamente, conforme os dicionários 
da Língua Portuguesa. 
 
A palavra que expressa sentido de “a respeito de”, “sobre” é “acerca de”, portanto a frase da 
alternativa “C” apresenta erro ortográfico. 
 
A frase da alternativa “D” não apresenta incorreção, pois equivale a dizer o seguinte: 
“Não é fácil compreender o motivo pelo qual a intolerância persiste em não melhorar.” 
 
Por que = pelo qual (ou variações). Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou 
subentendido). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854365 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:46 

DESCRIÇÃO FATOS A Questão 6 cabe recurso pelo seguinte: tendo como resposta a letra B ( ) DÚVIDA que tem a 
mesma separação silábica de ÚNICA. 

FUNDAMENTAÇÃO A Questão 6 cabe recurso pelo seguinte: tendo Como resposta a letra "B" ( ) DÚVIDA... 
Porque tem a mesma separação silábica de ÚNICA. Sendo Proparoxitona. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851569 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:36 

DESCRIÇÃO FATOS Por gentileza gostaria que revessem a questão 06 pois ela está no gabarito  oficial a "C" 
correta mas acredito eu que seja a D  

FUNDAMENTAÇÃO Derivação e quando uma palavra deriva de outra ex:mar  -marítima 
Chuva -chuvisco. 
 Sendo a composição é um dos processos de formação de novas palavras.A parti de duas 
ou mais palavras, simples ou radicais, formando palavras compostas que possível 
significados próprio 
Moral+ mente 

PEDIDO Composição por justa posição ocorre quando os elementos palavras que formam os 
composto estão justaposta isto é lado a lado . 
Pesquisa realizada em alguns livros e sites ex:www.Brasilescola.uol.com.br 
Obrigada 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
“[...] que pode julgar e condenar moralmente qualquer pessoa a qualquer tempo.” 4º§ 
A palavra sublinhada é formada por: 
A (   ) Onomatopeia. 
B (   ) Redução. 
C (   ) Derivação. 
D (   ) Composição. 
Resposta=C 
 
A palavra “moralmente” é composta por derivação sufixal (-mente). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815400 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A palavra única (Ú-ni-ca) é uma proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são 
acentuadas graficamente. A palavra ruído (Ru-í-do) é acentuada graficamente porque é um 
hiato. Quando for hiato em i ou u, seguidos ou não de s, são acentuados. Por isso ruído 
mesmo sendo paroxítona é acentuado. Portanto o gabarito está incorreto, pois as palavras: 
única e ruído não seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Segue referências abaixo: 
https://duvidas.dicio.com.br/unico-ou-unico/ 
https://www.portugues.com.br/gramatica/acentuacao-.html 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842631 

CARGO Rondante/vigia 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 09:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão mencionada acima, o substantivo ``vento´´ está classificado de acordo com o 
gabarito oficial como abstrato, mas em várias as fontes disponíveis verificadas, o substantivo  
``vento´´ consta como substantivo concreto. 
Substantivos concretos são palavras que designam seres com existência própria, que 
existem independentemente de outros seres, como objetos, pessoas, animais, vegetais, 
minerais, lugares, … Designam seres existentes no mundo real ou seres fictícios e 
imaginários cujo conceito é do conhecimento comum, como fadas, bruxas e figuras 
folclóricas. 
Exemplos de substantivos concretos: 
• Objetos: mesa, tapete, colher, televisão, celular, … 
• Pessoas: mãe, pai, homem, mulher, Paula, Rodrigo, médica, motorista,… 
• Animais: cachorro, gato, pássaro, cobra, tartaruga, peixe,… 
• Frutas: banana, uva, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi,… 
• Plantas: samambaia, capim, ipê, girassol, macieira,… 
• Lugares: Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, África, Marte,… 
• Fenômenos: noite, dia, chuva, vento, brisa,… 
• Seres imaginários: fada, bruxa, diabo, duende, sereia, lobisomem, 
saci-pererê,… 
Com base nos fatos mencionados acima, peço que a questão seja imediatamente anulada 
e/ou corrigida já que pode ser classificada como substantivo concreto e substantivo comum, 
sendo essa ultima uma das alternativas da questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836211 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 10:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anular questão 06. “Única” é uma palavra proparoxítona, e toda palavra proparoxítona deve 
ser acentuada, pela mesma regra acentua-se “a) último” e “b) dúvida”. Desta forma a 
questão apresenta duas respostas corretas não cabendo nem correção de alternativas.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815509 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão n° 6 tem como enunciado: " A palavra vento é um substativo? 
A próprio 
B abstrato 
C comum 
D composto. 
Nota-se que a palavra "vento" é um conceito original, não é atributo. Portanto, é um 
substantivo Concreto.  
Já os substantivos Abstratos são atributos, estados, qualidades e ações derivados de um 
conceito original. Eles não existem por si só. O vento ou ventania existem por si só, não 
dependem de outro conceito para existir. Logo é concreto.  
Conclui-se que a questão deve ser anulada, já que não tem como opção a alternativa 
substantivo Concreto. 
 
Referência Bibliográfica: 
PIACENTIN, Maria Tereza de Queiroz. Não tropece na língua n°233. 2ª edição. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815509 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão n° 6 tem como enunciado: " A palavra vento é um substativo? 
A próprio 
B abstrato 
C comum 
D composto. 
Nota-se que a palavra "vento" é um conceito original, não é atributo. Portanto, é um 
substantivo Concreto.  
Já os substantivos Abstratos são atributos, estados, qualidades e ações derivados de um 
conceito original. Eles não existem por si só. O vento ou ventania existem por si só, não 
dependem de outro conceito para existir. Logo é concreto.  
Conclui-se que a questão deve ser anulada, já que não tem como opção a alternativa 
substantivo Concreto. 
 
Referência Bibliográfica: 
PIACENTIN, Maria Tereza de Queiroz. Não tropece na língua n°233. 2ª edição. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1832667 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO 
 
 
 Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão 
de n.º 6 da prova aplicada para o cargo de Secretario escolar, 
A questão supracitada versa sobre o conteúdo de Língua Portuguesa. 
 No enunciado, fora exigido dos candidatos o conhecimento relativo à 
acentuação gráfica, momento em que lhes foi exigido que assinalassem a alternativa em que 
continha uma palavra que também seria acentuada pela mesma regra da palavra “única”.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra D, na qual continha a palavra “ruído”. 
 Em breve análise da palavra “única”, percebe-se que esta recebe acento 
gráfico por se qualificar como proparoxítona e, conforme Bechara (p. 111), todas as 
proparoxítonas devem ser acentuadas. No Dicionário Online de Português -Dicio-, consta a 
seguinte separação silábica da palavra única: ú-ni-ca, o que corrobora a sua análise e 
classificação como proparoxítona. Em contrapartida a palavra “ruído” de modo algum pode 
ser classificada como proparoxítona, nem recebe acento gráfico por este motivo, porquanto 
se classifica como paroxítona e recebe acento por ser hiato “i” tônico, conforme leciona 
Bechara (p. 112).  
 Logo, as regras de acentuação gráfica de ambas as palavras são distintas, de 
modo que não se pode considerar a letra D como a alternativa correta a ser marcada.  
 Ao analisar as demais alternativas, as letras A e B possuem palavras que são 
acentuadas por serem proparoxítonas, mesma regra empregada para a acentuação da 
palavra “única”. Todavia, a questão exige que se assinale apenas uma das alternativas, o 
que restaria impossível no presente caso. Portanto, por haver incorreção no gabarito e por 
existir mais de uma resposta correta, a questão de n.º 6 deverá ser anulada e a sua 
respectiva pontuação atribuída a todos candidatos. 
 
 
Referências: 
Nova gramática do português contemporâneo / Celso Ferreira da Cunha, Luis Filipe Lindley 
Cintra. - 7. ed. - Rio de Janeiro : Lexikon, 2016. 
 
Moderna gramática portuguesa / Evanildo Bechara. - 38. ed. rev. Ampl. - Rio de Janeiro : 
Nova Fronteira, 2015.  
 
  
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1832667/1ac40297aa33118cd017367038a5625e.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815920 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 6 pede para assinalar a palavra em que a acentuação gráfica segue a mesma 
regra que a palavra ÚNICA, se formos analisar, tal palavra segue a regra de acentuação das 
palavras proparoxítonas. A alternativa A, em que a palavra apresentada, ÚLTIMO, também 
segue a mesma regra de acentuação. Já na letra B observamos a mesma regra, por também 
se tratar de uma proparoxítona. Na letra C temos uma paroxítona, e na alternativa D, que foi 
considerada a resposta correta temos uma palavra acentuada seguindo a regra do HIATO, 
quando uma vogal e uma semi-vogal se separam em silabas diferentes em uma palavra. 
Portanto a questão não pode ter como alternativa correta a letra D, POR SE TRATAR DE 
REGRAS DE ACENTUAÇÃO DISTINTAS.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1852205 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 14:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vento é substantivo concreto! Porque designa um ser com existência própria, que existe 
independentemente de outros seres, como objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais, 
lugares (o abstrato depende de outro ser para existir), … Além do que, até se formula uma 
imagem! Uma criança consegue desenhar o vento ou uma ventania 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1852205/ac6db5c3ce5e42f5bbab3858d2da7ab7.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1852205 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 14:23 

DESCRIÇÃO FATOS nao tem opçao de concreto como resposta 

FUNDAMENTAÇÃO Vento é substantivo concreto! Porque designa um ser com existência própria, que existe 
independentemente de outros seres, como objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais, 
lugares (o abstrato depende de outro ser para existir), … Além do que, até se formula uma 
imagem! Uma criança consegue desenhar o vento ou uma ventania 
 
 

PEDIDO correção  do gabarito.recontagem de pontos 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1852205/c2b42e4aa06613a2e5dcca39b1de6408.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854279 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 17:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 6 refere-se a qual tipo de substantivo é a palavra vento. O gabarito indica como 
substantivo abstrato. A definição de substantivo abstrato segundo 
"https://www.normaculta.com.br/substantivo-abstrato" é "palavra que designa ser sem 
existência própria, que depende de outro(s) ser(es) para existir. Designa conceito, 
conceptualização abstrata e realidade imaterial. Indica qualidade, noção, estado, ação, 
sentimento e sensação de outro(s) ser(es)." Vento pode ser facilmente sentido e existe por si 
só. Configura, portanto, algo concreto. Segundo a fonte 
"http://www.linguabrasil.com.br/img/colunas/233%20-%20SUBSTANTIVOS%20CONCRETO
S%20E%20ABSTRATOS.pdf" a classificação de vento é clara como substantivo concreto e 
não abstrato.  
Segundo também a fonte 
"https://www.stoodi.com.br/guias/dicas/o-que-e-substantivo-comum/?utm_source=google&ut
m_medium=cpc&utm_campaign=Search-dsa-purchase&utm_content=79519106120&utm_ter
m=todas-as-paginas&gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB375NXwjPBx4x40Kw_ut6tjUh5KP
xe_Sdo7nkssICm0Bji0O0QeDMt5hoCmw8QAvD_BwE" a define-se como substantivo 
comum: "Tipo de substantivo utilizado para nomear coisas e seres da mesa espécie ou 
categoria, sempre de forma genérica." 
Com base nas definições acima, a resposta correta não é "abstrata-Letra B" e sim 
"comum-Letra C".  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1854279/22e35c8024ca87a6b13b0b6a94b562df.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844604 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 15:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço correção do gabarito da questão para a alternativa C- comum. São substantivos 
abstratos os atributos, estados, qualidades e ações, derivados de um conceito original. Eles 
não existem por si sós. Não possuem forma. Digamos que não podem ser desenhados, uma 
vez que não transmitem uma imagem. É concreto. Pode-se encher por exemplo uma bexiga 
com vento, ar. Pode-se sentir o ar na pele, no cabelo. Não é necessáriamente porque não 
vemos o vento que ele é abstrato. Vento é matéria. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1816155 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 17:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicitação de anulação da questão 6, uma vez que a alternativa d indicada como certa não 
segue a mesma regra de acentuação do vocábulo sublinhado na questão. 
E também pelo fato de haver duas alternativas corretas: A e B, sendo as duas corretas já 
que são proparoxítonas como o vocábulo destacado. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1822728 

CARGO Rondante/vigia 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 17:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Vento é um substantivo  concreto  porque  é  uma palavra  que designa  um  ser  com  
existência  própria  que existe  independentemente  de outros  seres. 
Na questão 6 não tem a opção correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA O substantivo vento é concreto, simples, comum, portanto altera-se a alternativa correta para 
a letra C. Altera-se o gabarito oficial. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836121 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão de número 06 de português, da prova de secretaria escolar, no gabarito afirma a 
letra D, mais pelo enunciado da questão não pode ser a letra D. 
 
06 “A única solução é a sinceridade.” 14 parágrafo . Assinale a alternativa cuja palavra 
seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo acima sublinhado. 
(D) Ruído  
 
Obs. A palavra do enunciado é uma proparoxítona, e o gabarito afirmou uma palavra 
paroxítona. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814058 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 19:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POIS, A palavra "Única" é regra de proparoxítonas. 
E a palavra "Ruído" que foi considerada pelo gabarito como certa, é regra de hiato. E as 
palavras "último" e "Dúvida" são regras de proparoxítonas. As duas estão na mesma regra 
de "Única". Então a questão deve ser anulada. Por ter duas respostas corretas. 
 
Segue o link do site com as regras de acentuação, confirmando que a questão tem duas 
respostas certas, devendo ser anulada. 
 
https://www.google.com/amp/s/m.brasilescola.uol.com.br/amp/gramatica/acentuacao.htm 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829093 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 23:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 6 de secretário escolar  
"A única solução é a sinceridade." Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra 
de acentuação gráfica do vocábulo acima sublinhado.  
A  Último  
B  Dúvida  
C  Tênis  
D  Ruído  
A resposta do gabarito aponta a opção D Ruído  
Peço a anulação dessa questão pois a palavra  ruído é paroxítona,  sendo que a palavra 
em destaque na frase ( única) é  proparoxítona . Dessa forma  temos duas alternativas 
corretas A e B  pois as palavras  Último e Dúvida são proparoxítonas e seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica do vocábulo acima sublinhado ( única) e a resposta do gabarito 
está errada.  Obrigada pela atenção aguardo a anulação da questão.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836211 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 11:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anular questão 06. “Única” é uma palavra proparoxítona, e toda palavra proparoxítona deve 
ser acentuada, pela mesma regra acentua-se “a) último” e “b) dúvida”. Desta forma a 
questão apresenta duas respostas corretas não cabendo nem correção de alternativas. 
 
Ref. bibliográfica: Site do Senado Federal. Manual de Comunicação da Secon. Disponível 
em 
<https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/acentuacao>. 
Acesso em 23/01/2020 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1817711 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 12:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO À COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Venho através deste interpor recurso contra a questão número 6 referente a disciplina de 
Português. Na referida questão pedia-se que fosse marcado a alternativa cuja palavra 
seguia a mesma regra de acentuação gráfica da palavra ÚNICA. 
ÚNICA é uma palavra proparoxítona, ou seja, que tem acentuação tônica na antepenúltima 
sílaba. Segundo as regras ortográficas da língua portuguesa, todas as palavras 
proparoxítonas são acentuadas graficamente. 
Do mesmo modo, ocorre com as palavras DÚVIDA e ÚLTIMO, referente respectivamente as 
alternativas A e B da questão citada, acentuadas também pela mesma regra. 
O gabarito da banca, por sua vez, veio como correto a letra D, referente a palavra RUÍDO, 
entretanto essa palavra é acentuada pela regra do hiato, ou seja, quando uma vogal e uma 
semi-vogal se separam em sílabas diferentes em uma palavra, não podendo ser considerada 
como resposta correta. 
Dessa maneira, pede-se que a banca seja coerente e anule a respectiva questão, visto que 
tanto a letra A quanto a letra B são respostas possíveis. 
 
Referência: 
DUARTE, Vânia Maria do Nascimento. Acentuação no novo acordo ortográfico. Mundo 
Educação.Disponível em: 
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/acentuacao-no-novo-acordo-ortografico.ht
m>. Acesso em 22/01/2020. 
 
NEVES, Flávia. Dúvidas de Português. Disponível em: 
<https://duvidas.dicio.com.br/duvida-ou-duvida/>. Acesso em 22/01/2020. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854203 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 18:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 6 pede que seja assinalada a alternativa cuja palavra segue a mesma regra de 
acentuação gráfica, presente na palavra "Única". A palavra única é uma proparoxítona, deste 
modo torna as alternativas A(ÚLTIMO) e B(DÚVIDA) corretas, pois ambas são 
proparoxítonas, e segundo as regras de acentuação do português, todas as palavras 
proparoxítonas são acentuadas graficamente. Não havendo alternativas em que  ambas 
seriam corretas, relato que houve uma falha na elaboração da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA:  
“A única solução é a sinceridade.” 14º§ 
Assinale a alternativa cuja palavra seguiu a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo 
acima sublinhado. 
A (   ) Último. 
B (   ) Dúvida. 
C (   ) Tênis. 
D (   ) Ruído. 
Resposta=D 
 
A palavra “única” é acentuada porque é proparoxítona, assim como “último” e “dúvida”. 
RECURSO DEFERIDO - QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829188 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 13:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 8 não possui crase na alternativa D 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO anulação da questão 
A questão 08 a resposta (A) não ha crase esta  empregada  incorreta 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845387 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 10:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Alternativa D) não contem crase para avaliação de erro. Alternativa em desconfomidade ao 
enunciado da questão, no qual pede somente para desconsiderar as alterações de sentido 
em relação à crase. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questao b existe erro seria as criancas no plural 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848868 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação ou correção da questão 8 da prova de farmaceutico/bioquímico visto que de 
acordo com o que a questão solicita o gabarito oficial está errado. A questão pede onde há 
erro relacionado a frase logo a resposta é a alternativa "a" onde a frase " ... aliado as 
alterações de valores e crenças ." Não tem necessidade de crase e se encontra acraseada 
da seguinte forma: "aliado às alterações de valores e crenças" portanto essa questão possui 
um erro relacionado a crase e essa é a questão certa baseado no que o enunciado solicitou. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1853098 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 8: A alternativa apresentada pela banca como correta, está relacionado ao uso de 
crase permite um duplo entendimento, pois o uso da crase na alternativa “B” seria devido se 
a palavra “crianças” ou se o artigo “a” estivesse no plural. Esse tipo de questão leva o 
candidato uma interpretação ambígua, pois ao mesmo tempo em que pode ser considerado 
o uso indevido da crase pode se pautar pelo erro gramatical de concordância de plural. Cabe 
observar ainda que diferente das demais alternativas, a única mudança da assertiva para a 
alternativa “B” foi o uso do “s” no artigo craseado, isso direciona um erro gramatical, similar 
ao que acontece na alternativa “D”. Assim peço a anulação da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 8 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO   
anulacao 
a alternativa B existe erro na escrita seria as criancas no plural 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
Observe o emprego do acento indicativo de crase nos seguintes trechos: 
 
I- “[...] a importância de se dar mais atenção às crianças do que aos animais.” 6º§ 
II- “[...] aliado à diminuição de valores e crenças [...].” 5º§ 
III- “[...] e ficamos suscetíveis à ansiedade [...].” 7º§ 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, marque a alternativa em que há erro relacionado à 
crase.  
   
A) [...] aliado às alterações de valores e crenças.  
      Correto (preposição + artigo no plural) 
B) [...] a importância de se dar mais atenção à crianças do que aos animais.  
            Incorreto (preposição apenas – se houvesse artigo, estaria no plural) 
C) [...] e ficamos suscetíveis à impaciência. 
            Correto (preposição + artigo no singular) 
D) [...] e ficamos suscetíveis a preconceitos. 
            Correto (não há crase antes de palavras masculinas) 
Resposta=B 
 
O enunciado da questão pediu para marcar a alternativa em que há erro relacionado à crase. 
A presença ou a ausência de crase pode representar um erro, caso não sejam observadas as 
regras apontadas pela norma culta. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1827699 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 10:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Quando aplicamos sufixos nas palavras,  conservamos o radical e acrescentamos o sufixo. 
No caso de mosquito não está referindo o mesmo que mosca. 
Peso a anulação da questão.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro na elaboração da questão. Além disso a 
fundamentação está prejudicada.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814304 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo a Comissão Oficial do Manual da Redação Presidência da República a correção 
gramatical e diferente do termo coerência e coesão.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
O recurso não apresenta consistência de argumentos. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815920 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 12:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o gabarito oficial a alternativa que contraria os padrões cultos da linguagem 
escrita seria a letra C, de fato, o verbo assistir no sentido de ''ver'' pede o complemento a+o, 
em que o correto na frase seria: Eu o convidei para assistir ''AO'' jogo comigo, porém, na 
letra D também encontramos um erro, o verbo assiste, no sentido de assistência não pede o 
mesmo complemento como na outra alternativa, portando o correto seria: Pedir algo é um 
direito que assiste ''O'' jovem. Por isso a questão teria duas alternativas a serem marcadas, 
levando a anulação de tal. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA “Recentemente, assisti a uma situação muito difícil.” 7º§ 
A regência do verbo destacado contraria os padrões cultos da linguagem escrita em: 
A) Cabe aos pais assistir os filhos.    
B) Assiste-se hoje a uma revolução consumista entre os jovens.     
C) Eu o convidei para assistir o jogo comigo.   
D) Pedir algo é um direito que assiste ao jovem.     
Resposta=C 
 
Conforme a norma culta, o verbo “assistir” no sentido de “caber” é transitivo indireto, portanto 
não há erro na alternativa “D”. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847363 

CARGO Professor Educação Básica PEB 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:38 

DESCRIÇÃO FATOS Na questão de numero 11 do referido concurso não tem a opção de resposta correta. Todas 
estão erradas.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 11 deve ser anulada pois a resposta correta seria Estados Unidos(não 
consta na prova) e não Argentina conforme o edital. Os Estados Unidos é o maior parceiro 
comercial do Brasil da América e a Argentina é da América do SUL( não consta na prova). 

PEDIDO Anulação da questão de número 11 do referido concurso.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847363 

CARGO Professor Educação Básica PEB 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:38 

DESCRIÇÃO FATOS Na questão de numero 11 do referido concurso não tem a opção de resposta correta. Todas 
estão erradas.  

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 11 deve ser anulada pois a resposta correta seria Estados Unidos(não 
consta na prova) e não Argentina conforme o edital. Os Estados Unidos é o maior parceiro 
comercial do Brasil da América e a Argentina é da América do SUL( não consta na prova). 

PEDIDO Anulação da questão de número 11 do referido concurso.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1832667 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recurso  
Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão de n.º 11 da 
prova aplicada para o cargo de Secretario escolar questão de INFORMÁTICA 
Questão 11- Sobre microcomputadores é correto afirmar que, exceto: 
a- A UCP, abreviatura de Unidade Central de Processamento, tem como uma de 
suas funções a realização de cálculos aritméticos. 
b- A memória RAM tem como sua principal característica à volatilidade de seus 
dados. 
c- A memória fixa ou local é responsável pelo armazenamento de arquivos. 
d- O mouse é um dispositivo de saída de dados. 
 
Conforme gabarito oficial a resposta correta é a alternativa “D”, no entanto, a alternativa “A e 
C” também estão erradas. 
 
FUNDAMENTAÇÃO:  A unidade lógica e aritmética (ULA) ou em inglês Arithmetic Logic 
Unit (ALU), é que executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Ela 
soma, subtrai, divide, determina se um número é positivo ou negativo ou se é zero. Além de 
executar funções aritméticas, uma ULA deve ser capaz de determinar se uma quantidade é 
menor ou maior que outra e quando quantidades são iguais. A ULA pode executar funções 
lógicas com letras e com números.  
É sabido que a ULA se encontra na UCP, mas a função principal para os cálculos aritméticos 
é da ULA e não a UCP conforme alternativa expressa na questão. 
  
Em discordância com a alternativa ( c )  
Basicamente são dois tipos de memórias que existem: memórias voláteis, isto é, perdem 
seus dados com ausência de energia, como a memória cache, registradora, memória de 
acesso aleatória (RAM). As memórias flash, disco rígido (HD), são memórias não voláteis, 
isto é, não perdem seus dados na ausência de energia. 
• Memória principal: "também chamadas de memória real, são memórias que o 
processador pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. 
Estas fornecem geralmente uma ponte para as secundárias, mas a sua função principal é a 
de conter a informação necessária para o processador num determinado momento; esta 
informação pode ser, por exemplo, os programas em execução. Nesta categoria insere-se a 
RAM,que é uma memória de semicondutores, volátil, com acesso aleatório, isto é, palavras 
individuais de memória são acessadas diretamente, utilizando uma lógica de endereçamento 
implementada em hardware. Também pode-se compreender a memória ROM (não volátil), 
registradores e memórias cache." 
• Memória secundária: memórias chamadas de “memórias de armazenamento 
em massa”, para armazenamento permanente de dados. Não podem ser endereçadas 
diretamente, a informação precisa ser carregada em memória principal antes de poder ser 
tratada pelo processador. Não são estritamente necessárias para a operação do 
computador. São não-voláteis, permitindo guardar os dados permanentemente. Como 
memórias externas, de armazenamento em massa, podemos citar os discos rígidos como o 
meio mais utilizado, uma série de discos óticos como CDs, DVDs e Blu-Rays, disquetes e 
fitas magnéticas. 
Às vezes faz-se uma diferença entre memória secundária e memória terciária. A memória 
secundária não necessita de operações de montagem (inserção de uma mídia ou média em 
um dispositivo de leitura/gravação) para acessar os dados, como discos rígidos; a memória 
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terciária depende das operações de montagem, como discos ópticos e fitas magnéticas, 
entre outros. 
Os discos rígidos magnéticos consistem uma categoria a parte nas memórias ditas 
“externas”, pois geralmente armazenam sistema, programas e arquivos de usuários, são 
vendidos hoje em capacidades que variam de 500GB a 3TB. A tecnologia de transmissão de 
dados mais atual para sistemas desktop é a Serial ATA 3, ou SATA 600, e para servidores é 
o SAS, muito semelhante ao SATA mas com velocidade (1.2GBPS) e padrões de qualidade 
de fabricação superiores. Ainda sobrevivem discos com interface SCSI, principalmente as 
ultra wide 4, capazes de transmitir até 320MB/s com a tradicional alta confiabilidade e 
durabilidade dos discos SCSI. 
No nível seguinte podemos citar discos de leitura ótica e unidades de fita (as ditas memórias 
terciárias). Discos óticos são muito utilizados para guardar programas e como backup de 
arquivos pessoais. O CD (Compact disk), em suas diversas versões, é capaz de armazenar 
700MB, o DVD (Digital Video Disk) armazena até 4.7GB (8.5GB na versão “dual layer”) e o 
Blu-ray é capaz de armazenar até 50GB. As fitas magnéticas são dispositivos de acesso 
sequencial. As antigas DAT tem sido substituídas pelas modernas fitas Ultrium LTO (Linear 
Tape Open) que, em sua 5ª geração, são capazes de armazenar 1.5TB e realizar leitura a 
uma velocidade máxima de 140MB/s. 
Deste modo é inexistente dizer em memória fixa ou local. 
 
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a ANULAÇÃO da questão em exame. 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1832667/9f9c21705a70b723de6c5229957495a5.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise do recurso constatou-se que não houve erro de elaboração, a impressora é um 
item não essencial para o funcionamento do PC, sendo assim indefiro o recursos. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1850687 

CARGO Professor P1 Inglês 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 22:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questao 11, nao tem alternativa correta pois o maoir parceiro comercial do Brasil, é a 
1°china 
2° EUA. 
E no gabarito é Paraguai. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1842996 

CARGO Professor P1 Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 09:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 11 de conhecimentos gerais de nivel superior, gerou uma duvida quanto a 
elaboração da pergunta e a atribuição de sua resposta, pois o maior parceiro comercial do 
brasil é a china, e da America sendo Estados unidos em primeiro, seguidos por argentina e 
Alemanha.nesse contexto as  opções de resposta da questão 11 não é exatamente relativa 
ao enunciado. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851283 

CARGO Professor Educação Básica PEB 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 15:34 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 11 no enunciado não especificou qual América.  Sabendo_se que existe América 
do Sul e América do Norte. E na América Geral o maior parceiro comercial do Brasil e 
Estados Unidos e não Argentina. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846490 

CARGO Professor Educação Básica PEB 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 17:38 

DESCRIÇÃO FATOS Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a 
revisão da questão nº. 11  a pergunta ficou mal elaborada  .  

FUNDAMENTAÇÃO   Venho por meio deste solicitar a revisão da questão nº. 11  a pergunta   ficou mal 
elaborada , em qual das américas  América do Sul ou do norte. 

PEDIDO   VENHO POR MEIO DESTE PEDIR A  ANULAÇÃO  DA QUESTAO  Nº 11 POR SER MAL 
FORMULADA. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845387 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 11:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Todas as altenartivas estão corretas. A alternativa B) Impressora não esta errada. 
Considerando o enunciado da questão na arquitetura basica de um pc; A comunicação com 
o mundo externo, os usuários, se dá pelos dispositivos de Entrada e Saída (E/S). 
Entrada/Saída (E/S) compreende todas as maneiras como o computador se comunica com 
os usuários e outras máquinas ou dispositivos. Os dispositivos de entrada aceitam dados e 
instruções do usuário, os dispositivos de saída retornam os dados processados. Os 
dispositivos de saída mais comuns são a tela de vídeo, conhecida como monitor, e a 
impressora.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise do recurso constatou-se que não houve erro de elaboração, a impressora é um 
item não essencial para o funcionamento do PC, sendo assim indefiro o recursos. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O maior parceiro comercial do Brasil e a China e nem tinha essa opcao depois seguindo o 
ranking Estados Unidos, Argentina e Alemanha. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814552 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Após análise da referida questão e da alternativa indicada em gabarito oficial, notou-se que a 
alternativa indicada “letra D” está correta, não podendo ser considerada exceção uma vez 
que está presente no artigo 15 inciso X da lei 8.080 de 19 de setembro de 1990.  Por este 
motivo solicito encarecidamente a anulação da questão. Explano sobre a alternativa e 
questão no arquivo em anexo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1814552/8bc60911e727560440655d6843a38d32.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial, sendo assim 
altera-se a alternativa correta para a letra B. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1853098 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 11: São elementos básicos da arquitetura de um PC básico: o processador (ou 
microprocessador) é responsável pelo tratamento de informações armazenadas em memória 
(programas em código de máquina e dos dados); a memória é responsável pela 
armazenagem dos programas e dos dados; dispositivos responsáveis pelas entradas e 
saídas (input/output) de dados do computador, ou seja, pelas interações entre o computador 
e o mundo externo. Exemplos desses dispositivos é o monitor, teclados, mouses, 
impressoras, etc.  
 A impressora é um dispositivo básico de entrada e saída, não sendo item essencial no PC. 
Com a assertiva referem-se a elementos básicos na arquitetura Básica de um PC, todas as 
alternativas da questão estão corretas, pois UCP e os dispositivos de entrada e saída 
(impressora, teclado e Monitor), são componentes da arquitetura básica de um PC. Para que 
a alternativa apontada como correta fosse à letra “B” (impressora) a assertiva deveria ser 
mudada para: “São elementos essenciais na arquitetura básica de um PC”. Em decorrência 
dessa falha na elaboração da questão, solicitamos a anulação da questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise do recurso constatou-se que não houve erro de elaboração, a impressora é um 
item não essencial para o funcionamento do PC, sendo assim indefiro o recursos. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1850525 

CARGO Professor P1 Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 12 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 20:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não existe SRF, então nem uma das alternativas estarão corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855904 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 12 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 1024 KB correspondem a 1.024 MB. Ou seja 1.024 MB é mair que 500 MB. Sendo assim, a 
alternativa esta correta, e a questão pede pra marcar a alternativa incorreta. Ou seja, a 
mesma dada como correta no gabarito está errada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração da questão, 1024KB 
corresponde a 1Mb. 
Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836630 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 12 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 23:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio do presente recurso, requerer a anulação da questão 12 da prova de agente 
administrativo, eis, que tal assertiva envolve claramente conhecimentos de matemática 
(compreensão dos símbolos < , >), matéria essa, que não estava prevista no edital do 
concurso, eis que na f.18 do edital de Abertura de Concurso Público n° 001/2019, está 
elencado todo o conteúdo que seria cobrado, na respectiva prova, onde não se faz 
referencia alguma a matemática. Ressalta-se que o edital é a lei do concurso, não podendo 
a própria administração, ou a respeitável Banca, descumpri-la. 
 
SILVA, Marcos Noé Pedro da. Símbolos Lógicos; Brasil Escola. Disponível em:< 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/simbolos-logicos.htm>. Acesso em 21 de 
dezembro de 2020. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração da questão, os elementos 
solicitados estão de acordo com o grau de escolaridade exigido pelo cargo. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815210 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 07:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 13,apresenta erro no item I onde se lê : A saúde é um direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante polícias sociais, o correto é políticas sociais, ou seja, a 
alternativa correta é a letra c, onde apena o item II e III, estão de acordo com a Constituição 
Federal. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838657 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:52 

DESCRIÇÃO FATOS A banca considerou o gabarito da questão a alternativa [D]Todas estão corretas, sendo que a 
afirmativa I diz o seguinte : I- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais. 
Com isso existe um erro evidente na questão: a utilização da pontuação para finalizar uma 
resposta que teoricamente não deveria ser  finalizada e que aceitava uma continuação. 

FUNDAMENTAÇÃO Correção de Gabarito. 
A Banca considerou o gabarito correto [D] Todas estão corretas. No entanto a afirmativa I 
restringiu a resposta tornando-a incompleta, ficando Falsa a afirmativa. 
Conforme a Constituição Federal de 1988 Na Seção II- Da Saúde, o  Art. 196 diz o seguinte:  
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Na afirmativa da questão, ao se utilizar o ponto final[.] após políticas sociais, o entendimento 
do artigo 196 muda. Induzindo-nos a crer que somente mediante políticas sociais o direito a 
saúde é garantido. Se a Banca houvesse utilizado o [etc], a questão de fato estaria correta 
porque subentenderia-se  que existiam outra(s) política(s) além da social. Considerando isto 
o gabarito muda, tornando a afirmativa I -Falsa. 

PEDIDO Correção de gabarito 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1838657/74d2129824390520f9d992799af063b0.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829188 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 13:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 13, no item I, ao invés de políticas sociais, estava escrito polícias sociais. 
Ficando: I- A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante  POLÍCIAS 
SOCIAIS. O que não condiz.  
Onde também apresenta erros ortográficos. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815039 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 18:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão apresenta erro de digitação, onde deveria escrever politicas sociais , escreveu 
POLÍCIAS  , mudando totalmente o sentindo da alternativa, induzindo o candidato ao erro. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846584 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 20:46 

DESCRIÇÃO FATOS Questão 13, constava erro ortográfico.  

FUNDAMENTAÇÃO Questão 13: Conforme a Constituição Federal: 
I- A saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polícias sociais.(A 
palavra polícia onde deveria estar políticas, levou o candidato a marcar a questão errada) 

PEDIDO Anulação da questão 13 SUS/SAÚDE PÚBLICA  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854365 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 22:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 13 é passiva de anulação, porque o Microsoft Edge não é um navegador. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração, Microsoft Edge é o navegador 
mais recente da Microsoft. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1843464 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 00:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Entro em recurso para a questão 13, onde o item I da questão está com uma palavra com 
ortografia errada, fazendo com que a frase inteira fique desapropriada, levando assim ao 
erro.  
A palavra é POLÍCIAS onde deveria ser, POLÍTICAS. 
A resposta do gabarito foi a D) Todas estão corretas. Realmente estaria todas corretas, se a 
palavra estivesse escrita corretamente.  
A justificativa estar mediante artigo 196 da Constituição Federal.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1843464/83726590ff7f246c722d0ce44e908e46.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819826 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 10:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito revisão da questão 13. 
O itm I da questão 13 consta que saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante polícias  sociais, tornando a opção como falsa, pois de acordo com a Constituição 
Federal em seu artigo 196, é mediante a políticas sociais. 
Portanto, estão corretas apenas as afirmativas II e III. Letra C deverá ser a correta 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815517 

CARGO Fisioterapeuta 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 13 
Conforme a Constituição Federal: 
I- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante polícias 
sociais. 
II- São de relevância pública as ações e serviços de saúde. 
III- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único. 
 
Responda: 
(A)  Estão corretas as afirmativas I e II somente. 
(B) Estão corretas as afirmativas I e III somente. 
(C)  Estão corretas as afirmativas II e III somente. 
(D) Todas estão corretas. 
PEDIDO: Correção do gabarito pelo fato da literatura explicitar divergências em relação ao 
assunto do enunciado. 
FUNDAMENTAÇÃO: A questão diz que conforme a Constituição Federal, saúde é um direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante polícias sociais. De acordo com o artigo 196 
da Constituição Federal, Seção II (BRASIL, 1988), saúde é um direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais. Por conseguinte, a troca da palavra políticas 
por polícias diverge da literatura citada e troca de sentido. Considerando assim, a afirmativa I 
errada e as alternativas II e III corretas. Dessa forma, a alternativa C é a correta. 
O fato que propiciou o recurso foi a divergência de palavras e sentidos explícitos na literatura 
citada e referenciada, conferindo assim a afirmativa e questão errada. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 
1988. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1815517/78927e696df2fc478ab29172bb06b925.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841723 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 15:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilmo. Sr.  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO 
 
 Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão de n.º 13 da 
prova aplicada para o cargo de Farmacêutico/Bioquimico, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
 No enunciado, fora exigido dos candidatos o conhecimento relativo à 
Constituição Federal, momento em que lhes foi exigido que assinalassem a alternativa em 
que continha o número de item corretos.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra D, na qual foram considerados todos os itens corretos. 
 Em breve análise do item I, percebe-se que este apresenta incorreção na 
redação de seu texto, porquanto apresenta no trecho o vocábulo “polícias”, o que não se 
encontra presente na redação do texto da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196. 
Diversamente do constante do item I, a norma constitucional no artigo supracitado menciona 
a palavra “políticas”, razão pela qual resta considerar o item I incorreto, porquanto qualquer 
incorreção na palavra constante do respectivo trecho implica incorreção no respectivo item, o 
que induz os candidatos a erro. 
 Os itens II e III encontram-se plenamente de acordo com o previsto nos 
artigos 197 e 198 da Constituição Federal, razão pela qual devem ser considerados correto. 
 Portanto, por haver incorreção no item I e por restarem corretos apenas os 
itens II e III, a questão de n.º 13 deverá ter seu gabarito alterado de modo a considerar como 
correta a letra “C” por estar em consonância com as disposições constitucionais 
supracitadas e escoimada de qualquer incorreção. 
 
 
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1841723/448950b34596bad859b4af75135ef7e7.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1828317 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o  Evangelho Apócrifo Armeno da Infância, do fim do século VI, no capítulo 5,10. 
Os nomes dos três reis magos eram Melquior, Baltasar e Gaspar, mas na resposta que é 
apontada pelo gabarito, esta ''Belchior''. Por causa desse erro na questão, peço a anulação 
da mesma.   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814347 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Tendo em vista o conteúdo programático que consta no Edital de Abertura do concurso para 
o programa de Conhecimentos Gerais para o ensino superior, destaca-se a 
incompatibilidade da questão 14 que remete a um episódio bíblico, indo em 
desconformidade com qualquer e toda descrição de "assuntos ligados à atualidade nas 
áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, 
Artística, Literária e Social do Brasil, Estado de Minas Gerais e o Município de Riachinho; 
História, Geografia e atualidades do Estado e do Brasil.  
Portanto, o referido assunto da questão (os três homens lançados na fornalha) se 
enquadraria em questões religiosas, sendo este assunto não mencionado no edital. 
 
A afirmação acima pode ser embasada conforme apresentado abaixo:  
 
O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de sessenta côvados, e a sua 
largura de seis côvados; levantou-a no campo de Dura, na província de babilônia. 
Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os 
conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitàes, e todos os oficiais das províncias, para 
que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 
Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitàes, os juízes, os 
tesoureiros, os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua 
que o rei Nabucodonosor tinha levantado; e estavam em pé diante da imagem que 
Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó 
povos, nações e línguas: 
Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de 
foles, e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis, e adorareis a estátua de ouro que o 
rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na 
mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em 
que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e 
de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a 
estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante 
chegaram perto alguns caldeus, e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei 
Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente! Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo 
homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, e da 
gaita de foles, e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro; 
E, qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo 
ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de 
babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego; estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti; a 
teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então 
Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E 
trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: É de propósito, 
ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a 
estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da 
buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie 
de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é; mas, se não a 
adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o 
Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e 
Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este 
negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará 
da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo ó rei, que não 
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serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então 
Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra 
Sadraque, Mesaque e Abednego; falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse sete vezes 
mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos, que estavam 
no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha 
de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas 
túnicas, e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo 
ardente. E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a 
chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque, e Abednego. 
E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de 
fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou, 
dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós, dentro do fogo, três homens atados? 
Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo 
quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano; e o 
aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então chegando-se Nabucodonosor à 
porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos 
do Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do 
fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitàes, os governadores e os conselheiros do rei e, 
contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus 
corpos; nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se 
mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: 
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os 
seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus 
corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu Deus. Por 
mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua que disser blasfêmia 
contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas 
sejam feitas um monturo; porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o 
rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de babilônia. 
 
Daniel 3:1-30 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1814347/61ec7b3af92696f5f61ee3c94b83b690.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838657 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:09 

DESCRIÇÃO FATOS A questão considerou a alternativa [A] Saneamento Básico, como exceção na execução de 
ações e de serviços de competência do SUS. No entanto todas as alternativas estão corretas 
causando falta de gabarito para a questão. 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme a Lei Nº 8.080, De 19 De Setembro de 1990, Capítulo I- Dos Objetivos e 
Atribuições no Art. 6º diz o seguinte: 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS: 
 I - a execução de ações: 
 a) de vigilância sanitária; 
 b) de vigilância epidemiológica; 
 c) de saúde do trabalhador; e 
 d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; 
 III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;  
 IV - a vigilância nutricional e orientação alimentar; 
 V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 
 VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; 
 VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano; 
 IX - participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
 X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; 
 XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.  
 
Considerando o artigo supracitado todas as alternativas citadas na questão estão corretas, 
não havendo ¨Exceto¨, diante disso não há gabarito para a questão. 

PEDIDO Anulação de questão 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1838657/1b3dbbd8111f01815764762dc45a14ee.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa B. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845126 

CARGO Professor P1 Inglês 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 14:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de nº 14  no gabarito está marcada a opção (A) sendo que a opção correta é a 
letra (D). Sadraque Mesaque e Abedenego como confirma no livro de Daniel cap.3. Venho 
por meio deste solicitar  anulação da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855947 

CARGO Professor P1 Inglês 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 17:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO conforme o gabarito que saiu, a resposta foi a letra A:Belchior,Sadraque E José.SEgundo a 
Bíblia a resposta é a letra D:Sadraque ,Mesaque e Abenego. Gostaria de  uma justificativa 
correta,pois acredito que a resposta do gabarito está incorreta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1850687 

CARGO Professor P1 Inglês 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 22:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Gabarito veio errado resposta correta letra D. 
Corrigir 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855491 

CARGO Odontólogo PSF 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 12:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão de n.°14 da 
prova aplicada para o cargo de Odontólogo de PSF.  A questão supracitada, versa sobre o 
conteúdo de Conhecimentos Gerais.                                                                                                                                                                                                                       
       A questão versa acerca do conhecimento relativo à Constituição Federal no seu artigo 
200, exigindo do candidato que assinalasse a alternativa em que contivesse o item que não 
é de competência do SUS. 
       No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa letra A, na 
qual foram considerados todos os itens corretos. 
Em breve análise dos itens constantes das alternativas, nota-se que todos se encontram 
descritos no rol de competências do SUS, nos termos do art.200 da Constituição Federal de 
1988, conforme exponho a seguir: saneamento básico, previsto no art. 200, incisivo IV; 
alimentação e nutrição, previstos no inciso VI; vigilância sanitária e vigilância epidemiológica 
previstos no inciso II. Todavia merece destaque o que menciona o enunciado da questão a 
qual exige do candidato o conhecimento acerca da execução de ''ações e serviços'' de 
competência do SUS.  
Conforme se pode notar no texto constitucional, nos incisos supracitados, ''executar ações'' 
somente engloba o relativo a saneamento básico, vigilância sanitária e vigilância 
epidemiológica. Já em relação ao inciso VI que trata de alimentos e nutrição, compete ao 
SUS ''fiscalizar e inspecionar'' alimentos e exercer o controle de teor nutricional, o que se 
destoa do exigido pelo enunciado da questão, não podendo subverter o exigido sob pena de 
considerar como correta um item incompatível com o descrito taxativamente pela norma 
constitucional. 
       Portanto, por não se tratar de execução de ações e serviços de competência do SUS 
o descrito na letra B, e por o descrito na letra A se incluir nessas ações, a questão de n. ° 14 
deverá ter seu gabarito alterado de modo a considerar como correta a letra ''B'' por estar em 
consonância com as disposições constitucionais supracitadas, razão pela qual pleiteio, com 
o devido acatamento e respeito, a reforma do gabarito preliminar. 
 
 
 
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988)  Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília , DF :  
Senado Federal :  Centro Gráfico , 1988. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa B. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836121 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO 14) sobre segurança de um de um sistema, assinale a alternativa que representa uma 
defesa contra ataques virtuais. 
(D) Firewall 
 
Na questão de número 14 de informática, da prova de secretaria escolar, no gabarito afirma 
a letra D, mais pelo enunciado da questão não pode ser a letra D. 
 
Obs. 
Firewall 
Hardware - física, instalado dentro do suite. 
Software - interligado  
Sense e Aker 
Obs. 
Não é função do firewall detectar vírus. Ele detecta quem tem permissão na rede, conforme 
a configuração do usuário. Não é um antivírus. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se qualquer erro de elaboração, o conteúdo da 
questão está de acordo com o conteúdo programático. Firewall é um dos sistema disponíveis 
para segurança contra ataques virtuais. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848868 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 14:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação da questão14 (SUS/SAUDE PÚBLICA) da prova de farmacêutico/bioquímico. A 
questao não tem alternativa visto que o enunciado pede a alternativa que não é uma 
competência do SUS e as alternativas são as seguintes: 
a- Saneamento básico 
b- Alimentação e nutrição 
c- Vigilancia sanitária 
d- Vigilância epidemiológica  
De acordo com o gabarito oficial a alternativa correta é a letra "a" no entanto de acordo com 
o artigo 200 da Constituição Federal inciso  IV -  participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico é competência do SUS, assim como é 
competência também do Sistema Único de Saúde de acordo com o artigo 200 da 
constituição federal: 
    II -  executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde 
do trabalhador;(correspondendo alternativa C e D) 
VI -  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 
como bebidas e águas para consumo humano;( correspondendo a alternativa B) 
Sendo assim todos as alternativas são competências do SUS, deixando a questão sem 
resposta correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa B. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841723 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 15:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão 
de n.º 14 da prova aplicada para o cargo de Farmacêutico/Bioquimico, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
 A questão versa acerca do conhecimento relativo à Constituição Federal no 
seu artigo 200, exigindo do candidato que assinalasse a alternativa em que contivesse o 
item que não é de competência do SUS.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra A, na qual foram considerados todos os itens corretos. 
 Em breve análise dos itens constantes das alternativas, nota-se que todos se 
encontram descritos no rol de competências do SUS, nos termos do art. 200 da Constituição 
Federal de 1988, conforme exponho a seguir: saneamento básico, previsto no art. 200, 
inciso IV; alimentação e nutrição, previstos no inciso VI; vigilância sanitária e vigilância 
epidemiológica previstos no inciso II. Todavia merece destaque o que menciona o enunciado 
da questão a qual exige do candidato o conhecimento acerca da execução de “ações e 
serviços” de competência do SUS. Conforme se pode notar no texto constitucional, nos 
incisos supracitados, “executar ações” somente engloba o relativo a saneamento básico, 
vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Já em relação ao inciso VI que trata de 
alimentos e nutrição, compete ao SUS “fiscalizar e inspecionar” alimentos e exercer o 
controle de teor nutricional, o que se destoa do exigido pelo enunciado da questão, não 
podendo subverter o exigido sob pena de considerar como correta um item incompatível com 
o descrito taxativamente pela norma constitucional. 
 Portanto, por não se tratar de execução de ações e serviços de competência 
do SUS o descrito na letra B, e por o descrito na letra A se incluir nessas ações, a questão 
de n.º 14 deverá ter seu gabarito alterado de modo a considerar como correta a letra “B” por 
estar em consonância com as disposições constitucionais supracitadas, razão pela qual 
pleiteio, com o devido acatamento e respeito, a reforma do gabarito preliminar. 
 
 
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1841723/aaeda78186c86fd44db47e066e24f3ff.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa B. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1830047 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 16:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão 
de n.º 14 da prova aplicada para o cargo de Odontólogo, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
 A questão versa acerca do conhecimento relativo à Constituição Federal no 
seu artigo 200, exigindo do candidato que assinalasse a alternativa em que contivesse o 
item que não é de competência do SUS.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra A, na qual foram considerados todos os itens corretos. 
 Em breve análise dos itens constantes das alternativas, nota-se que todos se 
encontram descritos no rol de competências do SUS, nos termos do art. 200 da Constituição 
Federal de 1988, conforme exponho a seguir: saneamento básico, previsto no art. 200, 
inciso IV; alimentação e nutrição, previstos no inciso VI; vigilância sanitária e vigilância 
epidemiológica previstos no inciso II. Todavia merece destaque o que menciona o enunciado 
da questão a qual exige do candidato o conhecimento acerca da execução de “ações e 
serviços” de competência do SUS. Conforme se pode notar no texto constitucional, nos 
incisos supracitados, “executar ações” somente engloba o relativo a saneamento básico, 
vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Já em relação ao inciso VI que trata de 
alimentos e nutrição, compete ao SUS “fiscalizar e inspecionar” alimentos e exercer o 
controle de teor nutricional, o que se destoa do exigido pelo enunciado da questão, não 
podendo subverter o exigido sob pena de considerar como correta um item incompatível com 
o descrito taxativamente pela norma constitucional. 
 Portanto, por não se tratar de execução de ações e serviços de competência 
do SUS o descrito na letra B, e por o descrito na letra A se incluir nessas ações, a questão 
de n.º 14 deverá ter seu gabarito alterado de modo a considerar como correta a letra “B” por 
estar em consonância com as disposições constitucionais supracitadas, razão pela qual 
pleiteio, com o devido acatamento e respeito, a reforma do gabarito preliminar. 
 
 
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1830047/24730b73a4539b824ad6aba8be44dfde.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa B. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1853098 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 18:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 14: 
Armazenar na nuvem significa que você vai guardar seus arquivos em algo que não é físico, 
como um HD, um cartão de memória, pendrive ou algo do tipo. A “Nuvem” é como se fosse 
um espaço na internet onde você cria uma pasta e salva todas as suas coisas lá dentro, sem 
se preocupar em ter que levar para onde for. O armazenamento na nuvem permite o acesso 
e a sincronização por meio de vários dispositivos (computador, celular, tablete, etc...). No 
entanto a pasta é salva em servidor e acessada por um ou mais dispositivo, tanto que não é 
possível acessar a pasta do dispositivo caso esse esteja sem acesso à internet. É possível 
criar a pasta em um dispositivo e sincronizar essa com o armazenamento em nuvem assim 
com uma determinada periodicidade os dados salvos no dispositivo serão espelhados na 
pasta salva em nuvem, temos como exemplo o que ocorre no google fotos, mas a fonte de 
salvamento em nuvem a ser considerada é  o armazenamento em um servidor externo ao 
dispositivo. Prova disso, é o fato do dispositivo ser danificado por completo e os dados 
salvos em nuvem serem recuperados através do acesso feito por outro dispositivo. 
Nesse sentido a alternativa “C”, “É possível manter uma pasta em nuvem em mais de um 
computador ou dispositivos móveis”, está incompleta. Pois se considerar o salvamento da 
pasta, o sistema de armazenamento em nuvem é definido por uma forma de 
armazenamento de dados externo ao dispositivo, ao salvar a pasta no dispositivo o que 
ocorre é a criação de uma copia da pasta salva na nuvem para o dispositivo, ou seja, cria se 
uma copia da pasta salva em nuvem na memoria do dispositivo. A pasta salva em nuvem 
pode ser acessada de vários dispositivos, no entanto a supressão da palavra “acesso” torna 
a alternativa errada.  
Essa falha na elaboração da assertiva torna a alternativa incorreta. Nesse contexto a 
resposta, mais próxima da alternativa certa, seria a alternativa B, assim solicitamos a 
mudança de gabarito ou anulação da questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração, o armazenamento em nuvem 
propicia o acesso em qualquer dispositivo, computador, tablet, Smartphone e demais 
dispositivos compatíveis. 
E demais alternativas estão totalmente fora do conceito de armazenamento em nuvem.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855368 

CARGO Professor P1 Inglês 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO GABARITO OFICIAL (PRELIMINAR) NA QUESTÃO DE NÚMERO "14", 
CONSTA NO GABARITO PUBLICADO QUE A RESPOSTA CORRETA É A LETRA "A". 
DIFERE ESTA RESPOSTA, SENDO QUE A RESPOSTA CORRETA É A LETRA "D", POIS, 
SEGUNDO O QUE ESTÁ REGISTRADO NA BÍBLIA, NO LIVRO DE DANIEL, CAPÍTULO 3, 
VERSÍCULO "19 À 23", CONFIRMA FIELMENTE QUE A RESPOSTA CORRETA É A 
LETRA "D" (SADRAQUE, MESAQUE E ABEDENEGO). PORTANTO, SOLICITO MUDANÇA 
DA LETRA "A" PARA A LETRA CORRETA QUE É A LETRA "D" NO GABARITO OFICIAL 
ORA PUBLICADO E, SOLICITO AINDA RECONTAGEM DE MINHA NOTA. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1852149 

CARGO Fiscal de Obras e Posturas 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão questão está pedindo para marcar a incorreta, porém na questão 15 está 
marcando no gabarito emitido hoje pela Exodus que a alternativa (A), esta errada!!! 
Eu marquei a alternativa (C) que diz que Paulo Guedes é ministro da previdência, porém ele 
é ministro da (econômica) e a letra D está com o nome do ministro Sérgio Mouro errado esta 
Sérgio " moto"!!!?  
Pesso a anulação da questão!!!!  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1852149/3a93db00c97da5f6ea49f96f57a2adcc.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1835266 

CARGO Fiscal de Obras e Posturas 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito cancelamento,pois a pergunta foi mal formulada, deixando em dúvidas,pois na 
alternativa (D), escreveram Sérgio Moto, sendo o verdadeiro Sérgio Moro, então as 
alternativas incorretas seriam as questões (D), e a questão (A). Sendo solicito cancelamento 
da questão! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815430 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através desta pedir a anulação ou correção da questão de numero 15 da prova de 
Agente de Endemias, na  qual pede que se aponte entre as opções, a incorreta,  
no gabarito oficial a resposta e a letra A, Tereza Cristina - ministério da Agricultura e 
Pecuária. Estando correta essa informação, apesar de estar faltando ressaltar que esse 
Ministério abrange o Abastecimento, sendo assim a incorreta seria opção C, onde se diz que 
Paulo Guedes e ministro da Previdência, sendo que na verdade ele e o ministro da 
Economia, e abrangendo a Previdência como uma secretaria deste ministério. Confirmando 
que Marcos Pontes e realmente o ministro da Ciência e Tecnologia e Sérgio Moro o ministro 
da Justiça e Segurança. 
Estando certo peço deferimento. 
Caso contrário desculpas... 
Agradeço atenção e parabenizo o trabalho realizado. 
Werley Borges 
https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/conheca-os-ministros-de-jair-bolsonaro.html 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851569 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Por favor gostaria que revesse a questão 15 pós a questão do gabarito oficial marcou a letra 
A , porém está incorreta pois a Tereza Cristina é verdadeiramente a Ministra da Agricultura e 
pecuária  
O Marcos Pontes também e verdadeiramente Ministro da Ciência e Tecnologia.seria a 
resposta C pois o Paulo Guedes é o ministro da economia, porém o ministério da 
previdência foi escrito em 2015,dado esse fato o ministro Paulo Guedes se torna o Ministro 
que comanda a economia ou seja se está escrito o . mistério ele faz junção aos comando do 
ministro Paulo Quedes.Dando então como anulada a pergunta por ser de complexidade 
podendo ter interpretação diferentes.Nao dando margens pra dúvidas melhor que seja 
anulada obrigada 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1851569/b38ad5533195019677282f0e95421010.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1843786 

CARGO Técnico em Radiologia 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 07:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO na questão pede qual questão esta errada quanto ao seu ministério. sabemos que a questao 
errada seria a "C" Paulo Guedes- Ministério da previdência. So que se analisar a questao "D" 
o nome esta escrito errado em vez de ser Sergio Moro esta Sergio Moto- ministro da Justiça 
e Segurança. 
dando a enteder que seja uma questão errada, levando em conta que o autor considerou a 
previdência parte da economia. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1834858 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 08:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO a questao apresenta tres falhas, primeiro esta escrito "sergio MOTO" como ministro da 
justiça sendo que o ministro e "sergio MORO" sendo assim essa poderia ser, tambem, a  
resposta certa. 
segundo, o ministro "paulo guedes" esta como ministro da previdencia, e ele e ministro da 
economia, sendo assim poderia ser, tambem, resposta certa. e terceiro, esta como resposta 
correta q a ministra teresa cristina e da agricultura, e ela realmente e a ministra da 
agricultura, sendo assim a questao nao tem fundamento, peço a avaliaçao da mesma.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1834858/21100980230e379316d40f66d94bf655.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838000 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 10:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste,pedir a correção da questão 15 de Agente deEndemias,visto que a 
opção verdadeira é a letra:C conforme pede a questão:15 e não a letra: A conforme saiu no 
Gabarito,uma véz que pede a informação incorreta quanto ao ministério dos tais e não o 
Corréto. 
Grt:Adão Marques da Silva 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1838000/1b426499d88c0914c1bb06a23eea7901.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1838015 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 13:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste pedir o anulamento da questão: 15 devido ter várias opçoes com 
índeçes de resposta corréta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação da questão 
A  Questão 15 a resposta também esta incorreta pois na resposta fala que  Paulo Guedes- 
Mistério da Previdência  
Porem o Paulo Guedes atualmente e ministro da economia. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848829 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 17:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço recurso a devida questÃo pois a mesma diz o seguintue ENUNCIADO 15- Aponte qual 
das  opções abaixo esta incorreta quanto ao seu ministério: a- Tereza Cristina Ministério da 
Agricultura e pecuaria b- Marcos pontes - ministério da ciencia e tecnologia . c- Paulo 
Guedes- Ministerio da Previdencia. d- sergio Moto  Ministério da Justiça e Segurança. 
 
A questão apresenta 03 resposta possíveis a letra a  assinalada no gabarito oficial como 
correta pois Tereza Cristina é ministra da Agricultura, Pecuaria e abastecimento. a letra c- 
Paulo Guedes representa o ministério da economia e a previdência é uma pasta dentro do 
ministerio da economia que tem como secretario especial Rogério Marinho, desde 2019 foi 
excluida o status de Ministério da Previdencia e criada  pasta dentro do ministerio da 
economia, por isso encontra evidências na resposta. e  a letra d pode ser considerada 
correta devido o ministério da justiça e segurança ser o senhor Sergio e Moro e não Sérgio 
Moto como esta na alternativa o erro da grafia do sobrenome altera a resposta da questão 
pois sergio moto e outra pessoa sendo a alternativa pode ser considerada correta tambem. 
 neste termos peço deferimento. 
 
Riachinho mg 21/01/2020 
 
ATT Bárbara I Rodrigues de Souza 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1843012 

CARGO Fiscal de Tributos 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 22:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão de n.º 15 da 
prova aplicada para o cargo de Fiscal de Tributos. 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
 No enunciado, fora exigido dos candidatos o conhecimento relativo aos 
Ministérios da União e seus atuais ocupantes, momento em que lhes foi exigido que 
assinalassem a alternativa em que continha a alternativa incorreta quanto ao ocupante e seu 
respectivo ministério.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra A, considerando incorreto que Tereza Cristina se encontra ocupando o Ministério da 
Agricultura e Pecuária. 
 Em breve pesquisa ao site do Ministério da Agricultura e Pecuária, ao acessar 
o campo institucional, lá se pode encontrar o nome do (a) atual ministro (a) ocupante do 
cargo, o qual no momento tem como ocupante a Ministra Tereza Cristina, contradizendo a 
alternativa dada preliminarmente como a que deveria ser marcada. 
 Os demais Ministros e seus respectivos Ministérios constantes das 
alternativas B e D, encontram-se em pleno consonância com a realidade, exceto o constante 
da letra “C”, visto que considerou correta a assertiva em que afirma que Paulo Guedes é do 
Ministério da Previdência.  
 Afirmar que Paulo Guedes integra o Ministério da Previdência se encontra 
incorreto, uma vez que Paulo Guedes integra o Ministério da Economia, o que pode ser 
corroborado através de consulta ao site do oficial do governo.  
 Portanto, por haver incorreção no gabarito, a questão de n.º 15 deverá ter seu 
gabarito alterado, de modo a considerar como alternativa que deveria ter sido marcada pelo 
candidato a letra “C”, porquanto é incorreto afirmar que Paulo Guedes é do Ministério da 
Previdência e é correto afirmar que Tereza Cristina integra o Ministério da Agricultura e 
Pecuária. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855491 

CARGO Odontólogo PSF 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 12:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO   
Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão de n.º 15 da 
prova aplicada para o cargo de ____, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
A questão versa acerca do conhecimento relativo ao disposto na Portaria 648/2006 em 
anexo que trata da Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo I, item 2, subitem 2.1, 
incisos I, II, III e IV, exigindo do candidato que valorasse as alternativas como verdadeiras ou 
falsas. 
No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa letra A, na qual 
foram considerados todos os itens corretos. 
Todavia, tal gabarito é patente de erro, uma vez que o item IV apresenta vício em sua 
redação, por estar redigida de maneira diversa daquele constante do texto da portaria 
648/2006, item 2.1, inciso IV, o qual possui a seguinte estrutura: IV - organizar o fluxo de 
usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da 
Atenção Básica. 
Para fins de comparação, menciono o trecho, ipsis litteris, descrito no item IV da questão de 
número 15: IV – Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências e serviços 
de ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica. 
Ao se comparar os dois trechos, de maneira minuciosa, pode-se constatar, após o vocábulo 
“referências” a substituição da preposição “a”, constante do texto original, pela conjunção “e”, 
no item da questão, alterando a estrutura de sentido e a relação entre os elementos do 
trecho entre o termo referências e o termo que com ele estabelece relação. 
 No direito, a inserção de uma conjunção “e” em substituição a uma preposição “a” (texto da 
Portaria: “referências a serviços”; texto da alternativa: “referências e serviços”) altera 
substancialmente o teor, o alcance e a aplicabilidade da legislação, razão pela qual, por ter 
havido substituição de elementos morfossintáticos na estrutura do disposto no item 2.1, 
inciso IV da Portaria 648/2006 deve ser considerada como falso o item IV da questão de n.º 
15, relativa a conhecimentos básicos, o que acarreta por via de consequência a alteração do 
gabarito para a letra B, de modo que a sequência correta seja a seguinte: V – V – V – F 
Portanto, reiterando o supracitado, requer-se a alteração do gabarito de modo a considerar 
como correta a alternativa letra B, em razão da presença de incorreções e divergências na 
letra A conforme mencionado nos itens anteriores. 
  
  
  
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1818896 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 16:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço a correção da questão 15, pelo fato de que a alternativa correta seria a opção C- Paulo 
Guedes é Ministro da ECONOMIA e não da Previdência. O Ministro da Previdência em 
atuação é Carlos Eduardo Gabas, de acordo com a Pagina Oficial do Planalto 
(http://www2.planalto.gov.br/). 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851934 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 16:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através desta apresentar recurso contra o gabarito oficial questão 15 que diz o 
seguinte- aponte qual das opcões abaixo está incorreta quanto ao seu ministério: A- Tereza 
Cristina ministério da Agricultura e Pecuária B- Marcos Pontes - Ministério da ciência e 
Tecnologia C- Paulo Guedes- ministério da Previdência  D- Sérgio Moto- Ministério da 
justiça e Segurança pois a mesma apresenta 03 respostas possíveis a letra A que o gabarito 
considerou como correta a letra C- NÃO EXISTE MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA e sim 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA que é dirigida pelo ministro Paulo Guedes- a previdência é 
uma secretaria dentro do ministério da economia dirigida pelo secretário ROGÉRIO 
MARINHO por tanto está incorreta a alternativa e a opção da letra D, O MINISTRO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA É SERGIO MORO E NÃO SERGIO MOTO, houve um erro 
ortográfico que induz ao erro tornando a opção incorreta. 
Neste termo pede desferimento 
RIACHINHO- MG 
 22/01/2020 
Atenciosamente: MAYCON DOUGLAS DE JESUS 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814304 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Paulo Guedes é Ministro da economia no atual governo de Bolsonaro 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836907 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 29 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 11:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO a questão 15 pede a questão incorreta, e no gabarito tornou a alternativa "C" como a 
questão correta, mas  a alternativa D consta Sergio Moto como ministro da justiça tornando 
a alternativa também correta, portanto ha duas respostas na mesma questão diante de tal 
fato solicito a anulação da questão em recurso. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro na transcrição dos gabaritos, portante altera-se o 
gabarito oficial para letra "C". Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1852031 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 12:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Uma vez que a questão pedia a opção incorreta no que diz respeito ao ministério de cada 
ministro, a alternativa D apresentou o nome de um dos ministros de maneira incorreta o que 
atrapalhou o acerto da questão, já que esse erro deixa a questão com duas alternativas 
corretas, já que o nome do ministro de justiça e segurança é Sérgio Moro e a questão 
apresentou o nome do ministro como Sérgio Moto 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841723 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 16:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão 
de n.º 15 da prova aplicada para o cargo de Farmacêutico/Bioquimico, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
 A questão versa acerca do conhecimento relativo ao disposto na Portaria 
648/2006 em anexo que trata da Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo I, item 2, 
subitem 2.1, incisos I, II, III e IV, exigindo do candidato que valorasse as alternativas como 
verdadeiras ou falsas.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra A, na qual foram considerados todos os itens corretos. 
 Todavia, tal gabarito é patente de erro, uma vez que o item IV apresenta vício 
em sua redação, por estar redigida de maneira diversa daquele constante do texto da 
portaria 648/2006, item 2.1, inciso IV, o qual possui a seguinte estrutura: IV - organizar o 
fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do 
âmbito da Atenção Básica. 
 Para fins de comparação, menciono o trecho, ipsis litteris, descrito no item IV 
da questão de número 15: IV – Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das 
referências e serviços de ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica. 
 Ao se comparar os dois trechos, de maneira minuciosa, pode-se constatar, 
após o vocábulo “referências” a substituição da preposição “a”, constante do texto original, 
pela conjunção “e”, no item da questão, alterando a estrutura de sentido e a relação entre os 
elementos do trecho entre o termo referências e o termo que com ele estabelece relação. 
  No direito, a inserção de uma conjunção “e” em substituição a uma 
preposição “a” (texto da Portaria: “referências a serviços”; texto da alternativa: “referências e 
serviços”) altera substancialmente o teor, o alcance e a aplicabilidade da legislação, razão 
pela qual, por ter havido substituição de elementos morfossintáticos na estrutura do disposto 
no item 2.1, inciso IV da Portaria 648/2006 deve ser considerada como falso o item IV da 
questão de n.º 15, relativa a conhecimentos básicos, o que acarreta por via de consequência 
a alteração do gabarito para a letra B, de modo que a sequência correta seja a seguinte: V – 
V – V – F 
 Portanto, reiterando o supracitado, requer-se a alteração do gabarito de modo 
a considerar como correta a alternativa letra B, em razão da presença de incorreções e 
divergências na letra A conforme mencionado nos itens anteriores. 
 
 
 
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1841723/8c153c5420eb7b067d15edc6e21e6b51.pdf 

 

Dados da resposta 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1830047 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 16:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão 
de n.º 15 da prova aplicada para o cargo de Odontólogo, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos Gerais. 
 A questão versa acerca do conhecimento relativo ao disposto na Portaria 
648/2006 em anexo que trata da Política Nacional de Atenção Básica, Capítulo I, item 2, 
subitem 2.1, incisos I, II, III e IV, exigindo do candidato que valorasse as alternativas como 
verdadeiras ou falsas.  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra A, na qual foram considerados todos os itens corretos. 
 Todavia, tal gabarito é patente de erro, uma vez que o item IV apresenta vício 
em sua redação, por estar redigida de maneira diversa daquele constante do texto da 
portaria 648/2006, item 2.1, inciso IV, o qual possui a seguinte estrutura: IV - organizar o 
fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do 
âmbito da Atenção Básica. 
 Para fins de comparação, menciono o trecho, ipsis litteris, descrito no item IV 
da questão de número 15: IV – Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das 
referências e serviços de ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica. 
 Ao se comparar os dois trechos, de maneira minuciosa, pode-se constatar, 
após o vocábulo “referências” a substituição da preposição “a”, constante do texto original, 
pela conjunção “e”, no item da questão, alterando a estrutura de sentido e a relação entre os 
elementos do trecho entre o termo referências e o termo que com ele estabelece relação. 
  No direito, a inserção de uma conjunção “e” em substituição a uma 
preposição “a” (texto da Portaria: “referências a serviços”; texto da alternativa: “referências e 
serviços”) altera substancialmente o teor, o alcance e a aplicabilidade da legislação, razão 
pela qual, por ter havido substituição de elementos morfossintáticos na estrutura do disposto 
no item 2.1, inciso IV da Portaria 648/2006 deve ser considerada como falso o item IV da 
questão de n.º 15, relativa a conhecimentos básicos, o que acarreta por via de consequência 
a alteração do gabarito para a letra B, de modo que a sequência correta seja a seguinte: V – 
V – V – F 
 Portanto, reiterando o supracitado, requer-se a alteração do gabarito de modo 
a considerar como correta a alternativa letra B, em razão da presença de incorreções e 
divergências na letra A conforme mencionado nos itens anteriores. 
 
 
 
Referências: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1830047/6df21d8c97ae0b1eaa7e7c9402348cc9.pdf 

 

Dados da resposta 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815400 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  O município de Riachinho encontra-se localizado na região norte do estado de Minas 
Gerais e não na região noroeste. Portanto o gabarito está incorreto, Conforme referências 
abaixo: 
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-riachinho-mg.html 
http://dataviva.info/pt/location/4MG050506 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa A. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851569 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Por gentileza poderia rever a questão 16 pois acredito que a questão correta seja a provável 
A e não a D  ,pq uma vida com hábitos mas saudáveis tem diferente  
análises ,já com atitudes sim pra que para evitar a dengue devemos ter atitudes e notáveis 
cuidados com o ambiente que vivemos,não tanto com cuidados com o corpo ou mente nem 
tampou com qualidade de vida isso sim que seja hábitos saudáveis, diferente do caso da 
dengue que seja mais de atitudes...Por isso peço que considere que seja anulada pois todas 
as alternativas em sim tem como uma das formas de prevenção ,porém não sendo a mais 
eficaz nem a principal forma de previnir ,ou seja a Sífilis pode se evitar com a Vacina com 
preservativo  e de higiene,a leishmaniose com higiene e cuidados..,a Dengue com atitudes 
e precauções,a Coqueluche com  
Vacinas ,higienes e hábitos saudáveis .. 
Obrigada 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1851569/ba46271d2cc2af2a461056853e8d158f.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847654 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 08:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia! 
Venho por meio deste pedir  a anulação  da questão  16 do cargo  de técnico  em 
enfermagem  devido a resposta  apontada pelo gabarito  como correta apresenta-se  vaga 
e incompleta.. 
De acordo  com  PNI a vacina contra o HPV deve ser feita em meninas de 09 a 14 anos 
11meses e 29 dias e em meninos de 11 a 14 anos 11meses  e 29dias ..Na resposta  do 
gabarito  deu a entender  que todas as meninas depois de 09 anos e meninos  depois de 
11 anos pode tomar a vacina independente  de ser menor de 15 anos ou não..O calendário  
de imunização deixa bem claro a idade mínima  e máxima pra ser administrada a vacina.. 
Para pessoas leigas que forem a unidade  de Saúde é receber  a informação da vacina 
desse jeito como está  no gabarito ela vai entender que depois  de 9 anos as meninas  e 
meninos  depois 11 anos todos independente da idade que possuírem vão  poder receber  
a vacina .. 
Por isso pessoa a anulação  da questão.. 
Obrigada!! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1847654/00870ea8629ce1dad1c8d08481c23cc1.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido: A alternativa está correta ao afirmar que a HPV quadrivalente é aplicada em 
meninas a partir dos 9 anos e em meninos a partir dos 11 anos. Em nenhum momento ela 
afirma que todos devem ser vacinados. Cabe ao profissional de enfermagem, diferentemente 
do leigo, avaliar todo o cartão vacinal para melhor orientar o usuário. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846739 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 14:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Discordo completamente com a questao (16),pois, uma coisa são as contas patrimoniais e 
outra coisa são as contas de resultados, uma influência a composição da outra, então, não 
pode ser construída uma relação entre grupos diferentes , receita menos despesas e lucro e 
o lucro já está dentro do patrimônio líquido , assim como o patrimônio líquido já estar dentro 
do passivo .  
 ATIVO =PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814803 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 29 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 18:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questao 16 de agente comunitário de saúde microárea 29 : 
16) A adoção de hábitos de vida saudáveis é uma forma de prevenção da seguinte doença: 
A coqueluche 
B Sífilis 
C Leishmaniose 
D Dengue 
 
A resposta do gabarito aponta opção D Dengue. 
Peço que revejam essa questão, uma vez que hábitos saudaveis previne sim doenças, mas 
os meios de prevenção da Dengue não é hábitos saudaveis. 
Ou então as outras opções também estariam corretas, se for levar em consideração que 
hábitos saudaveis inclue usar preservativo pra não pegar sífilis por exemplo. Ou o mesmo 
caso da Denguese aplica a Leishmaniose que tambem e transmitida por meio de picada de 
mosquito, sendo o mosquito palha. 
Peço que observem essa questão e anulem a mesma. 
Grato. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1846739 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 08:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Discordo completamente com a questao 16, uma coisa são as contas patrimoniais e outra 
coisa são as contas de resultados, uma influência a composição da e não pode ser 
constituída uma relação entre grupos diferentes, 
Resceita menos despesas e lucro e o lucro já está dentro do patrimônio líquido assim como 
o patrimônio líquido já estar dentro do passivo.  Pesso anulação da questão, pois não 
resposta correta conforme a perguntar.  
ATIVO =PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1846739/ad812f2c54725d989e92bdec0af84c94.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848829 

CARGO Agente Comunitário de Saúde - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 09:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Interponho recurso a questão que diz o seguinte 16- A adoção de hábitos de vida saudáveis 
é uma forma de prevenção da seguinte doença; A- Coqueluche B- Sífilis C- Leishmaniose D- 
Dengue de acordo com o gabarito oficial a resposta correta é  a letra D- Dengue no entanto 
hábitos de vida saudaveis compreende alimentação saudavel e balanceada, pratica de 
exercícios físicos dentre outros e  a dengue segundo a OMS as principais medidas de 
prevenção e combate a denguei são: 
 
Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água; 
Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água; 
Manter caixas d’agua bem fechadas; 
Remover galhos e folhas de calhas; 
Não deixar água acumulada sobre a laje; 
Encher pratinhos de vasos com areia ate a borda ou lavá-los uma vez por semana; 
Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; 
Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; 
Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; 
Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; 
Acondicionar pneus em locais cobertos; 
Fazer sempre manutenção de piscinas; 
Tampar ralos; 
Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento; 
Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas; 
Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente; 
Limpar sempre a bandeja do ar condicionado; 
Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não 
acumular água; 
Catar sacos plásticos e lixo do quintal. 
com base nisso peço que a questão seja anulada pois a resposta asssinalada pelo gabarito 
não condiz com a perguta da questao 
nestes termos peço recurso 
riachinho mg 22/01/2020 
Barbara Istefany Rodrigues de Souza 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836121 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão de número 16 de atualidades, da prova de Secretário Escolar, o gabarito afirmou 
a letra D. 
 
Riachinho está localizada em qual região do estado? 
(D) Nordeste  
 
Obs. A cidade de Riachinho pertence a região norte do estado de Minas Gerais., não a 
região Nordeste. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa A. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814058 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 20:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SOLICITO ALTERAÇÃO DO GABARITO POIS A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA 
"A". Segundo o IBGE, Riachinho faz parte da "Microrregião de Pirapora". E Pirapora fica no 
NORTE DO ESTADO DE MENIAS GERAIS, sendo assim Riachinho está localizado na 
região NORTE e não NOROESTE. 
Em todas fontes pesquisadas, FONTES CONFIÁVEIS  TODAS AFIRMAM que Riachinho 
faz parte realmente da região Norte, em NENHUMA FONTE, foi encontrada a informação de 
que Riachinho faz parte da região NOROESTE. 
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) CONSIDERA RIACHINHO COMO 
REGIÃO NORTE  
 
Segue os links dos sites com fontes confiáveis do estado de minas gerais que confirmam 
que Riachinho  faz parte da região NORTE. 
 
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/arquivos/2016/ligminas_10_2_04_listameso
micro.pdf 
 
https://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-pirapora.html 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1814058/ad0842e6d87300ace0395a23c5e4bb1f.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial para o sistema. 
Recurso Deferido. Altera-se a alternativa correta para a alternativa A. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1828317 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:34 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão proposta o gabarito oficial esta apontado em uma soma equivocada, pois ativo e 
despesa, passivo e receita não pode ser somada, mesmo elas tendo as mesmas naturezas, 
a despesa reduz o ativo ou aumenta o passivo e as receitas aumenta o ativo e diminui o 
passivo. Sendo assim não contém uma resposta adequada para a questão, por isso peço a 
anulação da mesma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855279 

CARGO Professor P1 Artes 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:34 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO na alternativa 16 diz:Na Base Nacional Comum Curricular,(BNCC) DE ARTE, cada uma das 
quatro linguagens do componente curricular, constitui uma unidade temática que reúne 
objetos de conhecimentos habilidades.QUAIS SÃO ESSAS LINGUAGENS: SEGUNDO O 
(BNCC) , o componente curricular arte engloba as quatros linguagens: artes visuais, dança, 
música e teatro, alternativa B marcada por mim e não a alternativa C, considerada correta 
pela EXODUS, que cita teatro, artes visuais e música popular brasileira- somente três 
linguagens artísticas, sendo assim, solicito a correção do gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuízo a boa interpretação da questão, portanto, recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1825540 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 16:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Olá, Senhores. Primeiramente parabenizo a banca, a prova foi muito bem elaborada, clara e 
objetiva, assim como o processo do concurso ate aqui.  
Abro recurso sobre a questão 17, onde considera a alternativa D como a correta ( I e IV). 
Porem, a correta e somente o item II, as demais estão todas incorretas, e não tem alternativa 
para marcar somente II. A Banca considerou correta a I e IV, porem na I fala que as 
auditorias retrospectivas são as que ocorrem quando há ordem judicial para investigações 
de casos de pacientes que foram a óbito, e não e essa a classificação, correto é a auditoria 
retrospectiva e aquele realizada sempre após a alta do paciente, e não apos óbito ou ordem 
judicial.  
Essa mesma questão foi cobrada pela CESPE, 2016- - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista 
Judiciário - Enfermagem) a Correta foi somente (Nas instituições de saúde, a auditoria pode 
ocorrer de forma retrospectiva, simultânea ou prospectiva, ou seja II.  
 
questão clara de anulação. 
 
Agradeço a todos, e bom trabalho.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. Erro no gabarito. 
QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829796 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 12:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Cargo: Especialista da Educação Básica. 
 
Solicito a anulação da questão 17, pois houve erro ao elaborar as alternativas uma vez que o 
item I é “idêntico” ao item V tornando invalida a questão, esse erro no enunciado, com toda 
certeza atrapalha o raciocínio para a resolução da questão, induzindo o candidato ao erro, 
motivo pelo qual, a referida questão deve ser anulada.   
E na resposta do gabarito oficial só consta o item I como certo na alternativa, sendo que 
ambos os itens I e V são “iguais”, e o item V não consta na resposta da alternativa do 
gabarito oficial. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1829796/dba0c93a95b8d79e2535685b95fdccfe.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO TENDO EM VISTA QUE A REPETIÇÃO DA ALTERNATIVA NÃO ALTERA O 
GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854321 

CARGO Auxiliar de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Identificar quando o paciente necessita de ajuda para realizar DUAS necessidades 
fisiológicas. 
 
O certo seria: (suas necessidades fisiológicas). 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. Apesar do erro de digitação, o fato de o paciente necessitar de ajuda para 
necessidades fisiológicas, sejam elas duas ou mais, não altera o entendimento da frase. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851063 

CARGO Pedreiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 07:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho junto a exodus recorrer à questão 17 pois o cinto de segurança e um (epi) de uso 
obrigatório segundo a nr35  .sendo assim todas as alternativas estavam corretas . 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1851063/44e144484bed9d384db1a7b64959591c.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que houve erro na elaboração da questão.  
Recurso Deferido, questão anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819596 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 08:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO EMENDAS NAS ESTACAS PRÉ MOLDADAS 
As estacas pré-moldadas de concreto, podem ser emendadas desde que resistam a todas 
as solicitações que nelas ocorram durante o manejo, cravação e a utilização da estaca.  
As emendas devem ser através de anéis soldados ou de outro dispositivo que permita a 
transferência de esforços de compressão, tração e flexão.  
A utilização da luva de encaixe somente será aceita se realizada uma única emenda por 
estaca e não haja tração ou flexão tanto na cravação quanto na utilização de estacas.  
As luvas de encaixes não devem possuir geometria diferente dos segmentos de estacas que 
serão unidos.  
A folga existente entre a luva e os segmentos de estacas não podem ser superiores a 10 
mm.  
As luvas possuem altura total recomendada de 2x o diâmetro da estaca garantindo um 
mínimo de 50 cm. A chapa dever ter espessura superior a 60 avos do diâmetro da estaca e 
no mínimo 5 mm, sempre respeitando a espessura de corrosão 
 
Referência: Jesus, Rodrigo Costa de Práticas aplicadas a execução e controle de qualidade 
de fundações em obras de construção de edificações – Estudo de caso/ Rodrigo Costa de 
Jesus. – Rio de Janeiro: UFRJ/ESCOLA POLITÉCNICA, 2017. 
 
 -> PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DAS ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO: 
O uso de luva de encaixe somente será aceito se forem obedecidas as seguintes restrições: 
seja feita uma única emenda por estaca, não haja tração ou flexão tanto na cravação quanto 
na utilização da estaca, as luvas de encaixe não possuam geometria diferente da geometria 
dos segmentos de estacas que serão unidos e as folgas existentes entre a luva e os 
segmentos de estacas nunca sejam superiores a 10 mm.  
As luvas de encaixe devem, também, obedecer às seguintes características: a altura total da 
luva deve ser de (2 x Øest) e no mínimo 50 cm, a espessura da chapa deve ser maior que 
Øest /60 e no mínimo 5 mm, e desde que seja respeitada a espessura de compensação de 
corrosão da Tabela 5, onde Øest corresponde ao diâmetro do círculo circunscrito à seção 
transversal das estacas. 
 Referência: anexo D da NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações 
 
17 - Com relação aos tipos de estacas, marque a opção incorreta. 
A – A estaca Strauss deve ser totalmente encamisada durante a sua execução. 
B – As estacas metálicas devem ser adotadas apenas para cargas inferiores a 1.000 kN. 
C – As estacas tipo franki podem atingir 20 m de profundidade e são moldados in loco. 
D – As estacas pré-moldadas de concreto podem ter suas emendas executados por luvas 
metálicas, ou através de solda nos anéis metálicos em seus extremos. 
 
A letra D,  com certeza pode ser considerada ERRADA, assim como pode ser considerada 
CORRETA. 
mas um item não pode ser meio certo ou meio errado. Porque trás interpretações em que 
nenhuma está errada ou certa. 
O fato descristo no anexo D da NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações, de que 
há restrição no uso de luvas e em suas soldas,  faz com que o item D (RESPOSTA) tenha 
dupla resposta, podendo ser considerado CORRETO e também errado. 
 
Respeitosamente, peço deferimento pela ANULAÇÃO.   



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

Porque o item B e D, os dois são incorretos. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro de elaboração, prejudicando assim a interpretação 
da questão. Recurso Deferido: Questão anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As days alternativas I e a V  estao totalmente iguais, portanto as duas seriam corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO TENDO EM VISTA QUE A REPETIÇÃO DA ALTERNATIVA NÃO ALTERA O 
GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814552 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Após análise da referida questão e da alternativa indicada em gabarito oficial, notou-se que a 
alternativa indicada “letra D” está Incorreta, não podendo ser considerada, uma vez que 
observa-se equívoco na alternativa l . Por este motivo solicito encarecidamente a anulação 
da questão. Explano sobre a alternativa e questão no arquivo em anexo 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1814552/e7d91354a5c76a97f621cdcacf7baeb3.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido. Erro no gabarito. 
QUESTÃO ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa I e a V estão totalmente iguais 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO TENDO EM VISTA QUE A REPETIÇÃO DA ALTERNATIVA NÃO ALTERA O 
GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841723 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 16:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO 
 
 
Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão de n.º 18 da 
prova aplicada para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico, 
A questão supracitada versa sobre o conteúdo específico. 
No enunciado, fora exigido dos candidatos o conhecimento relativo sobre qual o parâmetro 
não é dosado no teste de Eletroforese de Proteínas. 
No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa letra D, na qual 
continha agregado molecular “Lipoproteína”. Ou seja, não é dosado no teste de Eletroforese. 
Porém, a alternativa “C”- Alfa 3, também não é dosado no teste. Restando para esta 
dosagem: albumina; alfa 1; alfa 2; beta 1; beta 2 e gama, conforme exames laboratoriais em 
anexo para conferência e concordância. Ocorrendo na questão duplicidade de resposta. 
Todavia, a questão exige que se assinale apenas uma das alternativas, o que restaria 
impossível no presente caso. 
Portanto, por haver incorreção no gabarito e por existir mais de uma resposta correta, a 
questão de n.º 18 deverá ser anulada e a sua respectiva pontuação atribuída a todos os 
candidatos. 
 
  
  
 
 
 
Referências: 
 
Didier Le Carrer, Serum protein Electrophoresis Immunofixation, Edition FM-BIO, 
Vanves,2005. 
 
J. Villar Caso, Las proteínas Del Plasma, Editorial Científico-Médica-Barcelona, 1950. 
 
Burtis CA, Ashwood ER. Tietz, Fundamentals of Clinical Chemistry 5th Ed., 2001. 
www.richet.com.br 
https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/eletroforese 
 
http://www.labhpardini.com.br/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=HPHOSTBS&App= 
HELPE&EXAME=S%7C%7CELFHB 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1841723/a19f722ed5df6fbc6eaeb603ffb38087.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro de elaboração, prejudicando assim a interpretação 
da questão. Recurso Deferido: Questão anulada. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848868 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 17:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação da questão 18 de conhecimentos específicos da prova de 
farmacêutico/bioquímico, possuem duas respostas corretas. O enunciado solicita parâmetros 
que não são dosados no teste de eletrosforese  de Proteínas apresentando as seguintes 
alternativas: 
a- albumina 
b- Beta 2 
c- Alfa 3 
d- lipoproteínas 
 No gabarito oficial a alternativa D (lipoproteínas) é a correta e realmente não se dosa 
lipoproteínas em eletrosforese de proteinas, porém tbm não se dosa Alfa 3 em eletrosforese 
de proteinas apenas alfa 1 e 2 . 
Nesse caso de acordo com o enunciado e com as alternativas temos duas respostas 
cabíveis. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro de elaboração, prejudicando assim a interpretação 
da questão. Recurso Deferido: Questão anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1853098 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 18:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 18: A assertiva da questão possui um erro ortográfico que inviabiliza a solução da 
questão. A frase escrita na bandeira de minas gerais é “Libertas quae sera tamen” que 
significa “Liberdade ainda que tardia”, de acordo com site oficial de Minas Gerais 
(https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/nossos-simbolos/bandeira). No entanto na 
questão a palavra “tamen” foi escrita com a letra “m” no final em vez de “n”. Assim a frase 
usada pela banca na questão “Liberta Quae Sera Tamem” não pode ser relacionado com 
nenhum dos significados apontados nas alternativas. Solicito a anulação da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro formal de elaboração, mas apesar disso, a troca 
das letras M por N não comprometem a interpretação correta da questão. Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829188 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 13:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 19 não possui todas as informações contidas nas alternativas, onde a alternativa 
C e D vieram incompletas.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial, sendo assim 
altera-se a alternativa correta para a letra A. Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1841723 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 16:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilmo. Sr.  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO 
 
 Venho, respeitosamente, através deste, interpor recurso em face da questão 
de n.º 19 da prova aplicada para o cargo de Farmacêutico/Bioquimico, 
A questão supracitada, versa sobre o conteúdo de Conhecimentos especifícos. 
 A questão exige dos candidatos o conhecimento relativo ao método ELISA 
(ensaio de imunoabsorção enzimática).  
 No gabarito preliminar divulgado foi considerada como correta a alternativa 
letra D, todavia tal gabarito merece reforma, conforme a fundamentação a seguir. 
 Tal gabarito é patente de erro, uma vez que é exigido que o candidato a que 
apresenta uma informação incorreta sobre o método ELISA, e a letra “A” apresenta vício em 
sua redação, no trecho “anticorpos inespecíficos”, o que faz com que essa seja a alternativa. 
 Segundo a literatura acerca do tema, os anticorpos presentes são específicos 
(mono ou policlonal), diversamente do que presente no texto da alternativa em que consta o 
seguinte trecho “anticorpos inespecíficos”. O teste imunoenzimático ELISA busca a detecção 
de anticorpos IgG específicos em amostras de soro e de LCR, comparando-os a outros 
testes imunológicos. 
 Já a letra D considerada como incorreta, consta informação totalmente 
compatível com o método ELISA, o que pode ser constatado através de breve pesquisa em 
qualquer literatura acerca do tema. Para corroborar a informação aqui exposta colaciono o 
trecho constante de pesquisa no Wikipedia, o qual foi extraído de bibliografia sobre o tema: 
ELISA (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) ou ensaio de imunoabsorção 
enzimática é um teste imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos 
(por exemplo, no plasma sanguíneo).[1]  
 Menciono ainda o constante do site infoescola em que traz o conceito do teste 
ELISA e explicita que : O teste de ELISA (do inglês Enzyme Linked ImmunonoSorbent 
Assay) baseia-se em reações antígeno-anticorpo detectáveis por meio de reações 
enzimáticas (teste imunoenzimático) [2]. 
 Portanto, conforme se observa nos parágrafos anteriores, diversamente do 
que considerado pelo gabarito preliminar oficial, deve ser alterado o gabarito de modo a 
considerar como a alternativa a ser marcada pelos candidatos a letra “A”, uma vez que a 
assertiva constante da letra “D” se encontra em plena consonância com o teste ELISA, tendo 
sido exigido do candidato que marcasse a incorreta, e que o constante da letra A possuir 
divergência quanto ao conteúdo teórico visto que substitui específico por inespecífico. 
 
 
 
[1] Cai Y, Wang Z, Li J, Li N, Wei F, Liu Q. Evaluation of an indirect ELISA using recombinant 
granule antigen GRA7 for serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in cats. J Parasitol. 
2014 Sep 12. [Epub ahead of print]  
[2] https://www.infoescola.com/medicina/teste-elisa/  
 
 
 

PEDIDO Não informado 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1841723/7506bd1f9df8b6a77f1c0ae410f07f90.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial, sendo assim 
altera-se a alternativa correta para a letra A. Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851321 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questao 20 na alternativa letra (D) esta o nome Sérgio Moto. Nao qual ninguem conhece 
esse nome. O correto seria Sérgio Moro. Essa questão deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1851321/91a4a128d56c1b4e8283e42b4d9645f3.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1840882 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na referida questão existem 2 alternativas incorretas. 
Sendo, letra C por não atribuir a Paulo Guedes a função de ministro da economia (resposta 
do gabarito). 
E está errada ainda a letra D, pois afirma que o ministro da justiça e segurança chama-se 
"Sérgio Moto". 
Contudo, conforme o site do ministério da justiça e segurança pública do governo federal, 
segue link: https://www.justica.gov.br/Acesso/institucional/ministro ,  o nome do ministro da 
justiça e segurança pública é Sergio Fernando Moro, e não "Mota" como descrito na 
alternativa. 
Desta forma, diante de duas alternativas incorretas, solicito a anulação da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1835882 

CARGO Professor Educação Básica PEB 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:35 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na referida questão, o conteúdo está  corretamente de acordo com o que aborda o teórico 
Lev Vygotsky. Porém, o referido conteúdo está relacionado á Zona de desenvolvimento 
PROXIMAL, não á Zona de  desenvolvimento PRÓXIMO que afirma a questão. Pelo erro de 
digitação a questão pode ser considerada INCORRETA. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA INDEFERIDO ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL E ZONA DE 
DESENVOLVIMENTO PRÓXIMO SÃO DOIS TERMOS UTILIZADOS PARA NOMEAR ESSA 
ZONA DE DESENVOLVIMENTO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855904 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 23:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O nome do Ministro da Justiça é Sérgio Mouro não Sérgio Moto como estava escrito na 
prova 
 E devido a esse erro na escrita da prova, levou a muitos candidatos a confundirem qual 
seria a alternativa correta, levando em consideração que o nome Escrito na alternativa D da 
referente questão leva a ela ser tão incorreta quanto a alternativa C. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1855904/205a7aaf3de1cbdc9ae1e13efb11eecf.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1833963 

CARGO Auxiliar de Laboratório 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 07:35 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 20 esta com duas questões errada pois o ministro da justiça e 
segurança é SERGIO MORO e não SERGIO MOTO.   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1833930 

CARGO Monitora de Creche 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 10:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SOLICITO REVISÃO DO GABARITO DESSA QUESTÃO ONDE HÁ UM ERRO DE 
DIGITAÇÃO, ONDE NA LETRA D ESTÁ ESCRITO SÉRGIO MOTO E O CERTO É SÉRGIO 
MORO. NO CASO NÃO TEM MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA  SÉRGIO MOTO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1847654 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 14:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Boa tarde! 
Venho por meio deste pedir a verificação e anulação  da questão  20 do cargo de técnico  
em enfermagem..porque de acordo com o Ministério  
da Saúde a prep não é  fornecida para todos os profissionais  do sexo .Segue uma serie de 
recomendações e está  contra indicada pra pessoas já  infectadas.. 
Pra a alternativa ficar correta deveria está  da seguinte forma: A prep é  fornecida 
gratuitamente à profissionais  do sexo quando indicada.. 
Obrigada! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1847654/e9879695c16ff2acfd4ab682d332122b.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido. A questão não afirma que o Prep é fornecido a TODOS e sim que é fornecida de 
forma gratuita. Obviamente após consulta médica, o que não muda o sentido da opção que 
está correta. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815623 

CARGO Auxiliar de Biblioteca 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:13 

DESCRIÇÃO FATOS Alternativas com a escrita errada O que levou a ter duas alternativas corretas.  

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 20  
A escrita da alternativa  D tá Sérgio moto  ao invés de Sérgio moro   
Fazendo com que tenha 2 alternativas incorretas. 
Na questão 8 tá pedindo para marcar a alternativa que tenha erro no à crase na alternativa D 
tá faltando o acento. 
Na questão 05 a letra D ficou um pouco contraditório  na parte que fala  "porque a 
intolerância persiste em não melhorar " 
Como melhorar algo que tem que acabar.  

PEDIDO Anulação da questoes citadas.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicita a anulação da questão 20 a resposta no gabarito foi a (B).  
Mas a Resposta (A) e correta tambem pois o homem pode adquiri esquistossomose com a 
ingestão de água contaminada com o parasita da doença pois quando o mesmo for fazer a 
ingestão nesse momento haverá o contato com a mucose da boca podendo naquele 
momento ser contaminado. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845094 

CARGO Auxiliar de Consultório Dentário 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 21:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Erro de português na. Questao 20. 
 
Sérgio moto. Ministro da justiça. 
 
 
A palavras esta escrita moto e naõ moro.. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836630 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 23:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio do presente recurso, requerer a anulação ou correção do gabarito no que 
tange a questão 20 da prova de agente administrativo, eis, que consta duas respostas 
corretas, uma vez que, o ministro Paulo Guedes é o ministro da Economia e não da 
Previdência conforme estava disposto na prova, bem como, não existe nenhum Ministro 
Sérgio Moto, não podendo se presumir que tal assertiva se referisse ao ministro Sergio 
Moro, atual ministro da Justiça e Segurança, uma vez que a própria questão pedia que fosse 
apontada a assertiva incorreta, não podendo tal erro, ser desconsiderado. Estando assim, a 
alternativa D, também incorreta e não apenas a alternativa C. 
 
BRASIL. Conheça a equipe que coordena as ações e políticas do governo do presidente Jair 
Bolsonaro. Disponível em: 
<https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/ministros>. Acesso em : 21 de 
janeiro de 2020. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819826 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 11:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a anulação da questão 20 por conter erro na digitação, ficando assim com duas 
opções como exceto. 
A opção "A" da questão 20 encontra-se um erro gramatical com uma vírgula e uma 
conjunção adversativa  (mas) mudando completamente o sentido da oração, tornando-a 
como uma alternativa falsa. Para que o sentido fosse mantido, deveria constar descrito " 
após o nascimento, há uma queda rápida nas concentrações..." e não como se encontra " 
após o nascimento, há uma queda rápida, mas concentrações..." 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1815823 

CARGO Contador 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Considerando que a LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964" em seu artigo 46 (Art. 46. O 
ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação 
da despesa, até onde fôr possível.) está com o mesmo texto da "Alternativa B" não pode ser 
o gabarito da questão 20, pois o que se pede é a alternativa incorreta. Sendo assim, solicito 
a anulação da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático. 
 Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1822323 

CARGO Auxiliar de Laboratório 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 19:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão citada, pergunta qual opção está incorreta quanto ao seu ministério, porém 
apresenta um erro de português na alternativa D, tornando a mesma confusa.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845094 

CARGO Auxiliar de Consultório Dentário 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 08:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Erro ortográfico da questao 20 do conhecimento gerais. 
 
A questao esta pedido. Para marcar a questao errada. So porque tem duas erradas.. 
 
1 sergio moto.Ministro . 
 
O certo e sergio moro.. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1845094/98846d466b11be280265141a5f1daf75.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845387 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 10:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Opção D) Sérgio Moto - erro de digitação quanto ao sobrenome Moto, outra pessoa da qual 
poderia ter sido apontada na questão, sobrenome diferente do o correto, colocando a 
alternativa da questão como incorreta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1833930 

CARGO Monitora de Creche 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 10:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO ONDE O MAIOR PARCEIRO COMERCIAL DO 
BRASIL NA AMÉRICA É OS ESTADOS UNIDOS E NÃO SE ENCONTRA EM NENHUMA 
DAS OPÇÕES. ONDE A ARGENTINA FICA EM TERCEIRO LUGAR.  
A ARGENTINA SÓ SERIA A MAIOR PARCEIRA COMERCIAL DO BRASIL  CASO 
TIVESSE ESPECIFICADO AMÉRICA DO SUL. E NA AMÉRICA É OS ESTADOS UNIDOS. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819826 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 11:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a anulação da questão 21 por conter erro na digitação, gerando confusão e dúvida. 
A opção "D" da questão 21 encontra-se com erro de digitação. Onde está escrito " durante a 
inanição q estratégia do corpo..." deveria ser " durante a inanição a estratégia do corpo...". 
Tal erro  considera a opção "D" como equivocada, ficando duas opções como equivocadas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854321 

CARGO Auxiliar de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 19:05 

DESCRIÇÃO FATOS Questões erros nas questões da prova 

FUNDAMENTAÇÃO  
A) O rodízio do local de administração de insulina evita o surgimento de uma complicação 
chamada lipoatrofia. Resposta correta  

PEDIDO Correção do gabarito 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO DEFERIDO. 
QUESTÃO ANULADA. 
Deferido, as questões A e B estão corretas. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1845387 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 11:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nenhuma Opção correta. De acordo com o enunciado, não está presente as altenativas a 
opção correta, na qual é : Estados Unidos. 
Países da América são os países localizados no continente americano. Esses países 
dividem-se entre os subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul. A 
América localiza-se entre os oceanos Pacífico e Atlântico e é também conhecida como 
“Novo Mundo”. 
 
Dentre as alternativas não consta Estados Unidos como maior parceiro comercial do Brasil, 
na América. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1848658 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 16:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSO 
Venho, respeitosamente, através deste, impor recurso em face da questão de nº 21 da prova 
aplicada para o cargo de Agente Administrativo. 
No enunciado, foi exigido dos candidatos o conhecimento relativo a conhecimentos gerais, 
onde foi exigido que assinalassem a alternativa em que continha o nome do MAIOR parceiro 
comercial do Brasil na AMÉRICA.  
No gabarito preliminar divulgado foi considerado como alternativa correta à letra B, na qual 
continha a palavra ARGENTINA. 
Em pesquisa em vários sites da internet mostra que a China e o maior parceiro comercial do 
Brasil, já o segundo maior parceiro comercial do Brasil e os Estado Unidos, e o terceiro 
maior parceiro comercial do Brasil e a Argentina. 
Ao analisar as alternativas observasse que não tem a opção de resposta os Estados Unidos, 
já que ele em questão e o maior parceiro comercial do Brasil localizado no continente 
Americano, já a Argentina ocupa o segundo lugar de maior parceiro comercial do Brasil do 
continente Americano. 
Diante do exposto percebesse que a Argentina não e o maior parceiro comercial do Brasil 
localizado na America, pois os Estados Unidos também localizado no continente Americano, 
ocupa o titulo de MAIOR parceiro comercial do Brasil localizado na America.  
Antes e exposto, faz-se imperiosa a ANULAÇÃO da questão em exame, por não conter a 
alternativa correta que e Estados Unidos, e pelo fato de a Argentina não ser o maior parceiro 
comercial do Brasil localizado na America. 
 
Referencias 
http://www.folhadocomercio.com.br/folha-do-comercio/?p=7162 
https://paiseseviagens.com/america-do-sul/brasil/os-principais-parceiros-comerciais-do-brasil
.htm 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1848658/84d3fe318700d8afbf00d85a02765809.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814030 

CARGO Monitora de Creche 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 20:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta correta é a letra B (indicação pelo Presidente da República), pois a questão pedi 
para marca a alternativa que não é um requisito necessário para candidato ao cargo de 
Ministro.  
No gabarito colocaram como resposta a alternativa A, mas está errado, poie é necessário 
sim  a indicação pelo Senado Federal, como também ter pelo menos 35 anos e ter notável 
saber jurídico.  
 
Peço a verificação desta questão, para que seja corrigida e quem acertou não ser 
prejudicado. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851321 

CARGO Auxiliar Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 22 na pergunta da questão está com um erro gravíssimo falando sobre Ministro 
do SRF. Sendo que essa sigla SFR não existe. O correto seria STF.  Essa questão deve ser 
anulada pois esta com um erro muito grave. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1851321/d23c18a76c55cf478ee449538ebf3a7d.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1817681 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pergunta qual dos títulos o Flamengo ganhou,porém tem 2 alternativas e só pode 
uma alternativa. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1817681/4892964257fce71a770eb3f89d6747ee.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão já anulada no Gabarito Oficial divulgado. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836199 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pergunta o título que o Flamengo ganhou em 2019, porém ele ganhou 2 e tem 2 
alternativas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836199/57af2fc956b9a9aa38ae6e1f3efa52d4.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão já anulada no Gabarito Oficial divulgado. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836305 

CARGO Auxiliar de Serviços Gerais 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão pergunta o título que o Flamengo ganhou em 2019 porém ele ganhou 2 títulos e 
só pede 1 alternativa. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1836305/e1ee7f98a9974562ba910cd99d5d5d3e.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão já anulada no Gabarito Oficial divulgado. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1833930 

CARGO Monitora de Creche 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 11:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO POIS A SIGLA SRF NÃO DIZ RESPEITO AO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1851310 

CARGO Assistente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 22 o enunciado está escrito de forma incorreta,  pede "os requisitos necessários 
para candidato ao cargo de Ministro do SRF, exceto:" mais não exite cargo de Ministro do 
SRF, assim todas as alternativa estaria incorreta, o correto seria cargo de Ministro do STF. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1851310/bf7a1f7c87957be1b1ebcb8be50aa326.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814085 

CARGO Técnico de Enfermagem 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Tenho duvida pelo meu resultado queria tipo uma resposta  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido: 
 
Prescrição: 3 esquemas de 500ml em 24hs. Volume total 1500ml 
1 gota = 3 microgotas 
Vi (velocidade de infusão) 
V (volume) 
G (gotejamento em gotas) 
T (tempo) 
 
G=V/Tx3 
G= 1500/24x3 
G= 1500/72 
G=20,83 arredondamos para 21 gotas 
21 gotas é igual a 63 microgotas/min 
Vi=V/T 
Vi=1500/24 
Vi= 62,5ml/h 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829796 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 13:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Cargo: Especialista da Educação Básica. 
 
Solicito a anulação da questão 22, pois na questão o item IV está incorreto uma vez que no 
artigo 208, parágrafos 1 e 2 está evidente em seu texto que o não oferecimento do ensino 
obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 
competente. Logo essa questão deve ser anulada. 
Bibliografia: www.senado.leg.br 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1829796/b43f36d4816dc956c21c031e5b9c7e35.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: CORREÇÃO DO GABARITO OFICIAL A ALTERNATIVA CORRETA ESTÁ NA 
LETRA A. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1844604 

CARGO Gari 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 15:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço a anulação da questão pelo fato de existirem mais de uma questão correta. Em 2019, o 
Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores da América e o 
Campeonato Brasileiro. A referida questão julga o item D como correta, porém a alternativa 
A também está correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Questão já anulada no Gabarito Oficial divulgado. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1830822 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 16:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO AS ALTERNATIVAS CORRESPONDEM A REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O CARGO 
DE MINISTRO DO "STF". NA QUESTÃO APRESENTADA PERGUNTA-SE PARA 
MINISTRO DO "SRF", SENDO ESTE INEXISTENTE. POSSÍVEL ERRO DE DIGITAÇÃO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A opcao IV esta incorreta portanto a unica alternativa que nao cita ela e a letra A como 
correta 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: CORREÇÃO DO GABARITO OFICIAL A ALTERNATIVA CORRETA ESTÁ NA 
LETRA A 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1853098 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 18:38 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 22: A assertiva da questão faz referencia ao “ministro da SRF”. A sigla “SRF” 
significa “Secretaria da Receita Federal”. Por ser uma secretária, não tem status de 
ministério e tão pouco ministro. Nas alternativas são apontados os requisitos constitucionais 
para escolha dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), o entanto o erro da sigla 
compromete o entendimento objetivo da questão. Diante do exposto, peço anulação da 
questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1835266 

CARGO Fiscal de Obras e Posturas 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A lei estabelece limites diferentes para o período do dia, que vai das 7h até as 22 horas, e o 
período da noite, onde os limites são menores, indo das 22h até as 7 horas. Nos domingos e 
feriados, entre as 22h  e 8 horas da manhã em decibéis. Solicito cancelamento da questão, 
já que não especificou e nem estava coerente a pergunta, em especificar em qual horário 
seria o nível máximo em decibéis,pois dependendo do horário ele muda a quantidade! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão.Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1852154 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Eng. Civil - Questão 23 - Anulação de Questão 
Quando a Banca se refere à "Mecânica dos solos e fundações", restringe à “fundamentos de 
geologia aplicada; caracterização e classificação dos solos; prospecção geotécnica do 
subsolo; riscos geológicos; compactação; análise da estabilidade de taludes; movimento de 
terra: aterro e desaterro; microdrenagem; proteção de encostas”. Assim, fica evidente que a 
prova extrapolou ao cobrar conteúdo relativo aos tipos e características das fundações. Tal o 
cenário, o item deve ser ANULADO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1852154/7431674a77b7dbbd0813943a61ca59d7.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro de elaboração, prejudicando assim a interpretação 
da questão. Recurso Deferido: Questão anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1833930 

CARGO Monitora de Creche 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 12:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO POIS FALA SOBRE FOLIA DE REIS ONDE OS 
CATÓLICOS SÃO ADEPTOS E MUITAS PESSOAS NÃO SABEM POIS SÃO DE OUTRA 
RELIGIÃO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático. 
 Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 23 a resposta C esta incorreta também pois o anunciado da questão esta sem 
sentido e confusa . Apos este período, transforma-se em mosquitos adultos, prontos para 
picar pessoas. sendo que apos o período,  qual período? 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854570 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação da questão  
A questão 23 a resposta C esta incorreta também pois o anunciado da questão esta sem 
sentido e confusa . Apos este período, transforma-se em mosquitos adultos, prontos para 
picar pessoas. sendo que apos o período, qual período? 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819596 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 17:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Não existe o item "SAPATA DE DIVISA ou VIGA EQUILÍBRIO" entendo que dever ser 
Anulada. 
“Quando o pilar encontra-se faceando a divisa da construção, não se pode avançar com a 
fundação além da divisa.” 
 
VIGA EQUILÍBRIO ou VIGA ALAVANCA, que são utilizadas em sapatas de divisa, cuja o 
centro de cargas não coincide com o centro da sapata. 
A viga de equilíbrio, chamada também de viga alavanca, é mais uma solução quando se tem 
um pilar na divisa do terreno. Carvalho e Pinheiro (2009) dizem que vigas alavancas são 
utilizadas quando existem pilares na divisa para evitar o tombamento da sapata e ligam uma 
sapata a outra.  
 
Hachich et al. ressalta que no caso de pilares junto aos limites do lote (divisas e alinhamento 
da rua) não é possível projetar-se uma sapata isolada, como visto anteriormente, 
tornando-se necessário o emprego de uma viga de equilíbrio (viga alavanca) para absorver o 
momento gerado pela excentricidade da sapata. De acordo com Alva (2007) tal momento é 
gerado pelo não alinhamento da ação com a reação e deve ser absorvido por uma viga, 
nomeada de viga de equilíbrio. Alva (2007) complementa que a viga de equilíbrio tem a 
função de transmitir a carga vertical do pilar para o centro de gravidade da sapata de divisa 
e, ao mesmo tempo, resistir aos momentos fletores produzidos pela excentricidade da carga 
do pilar em relação ao centro dessa sapata. 
 
A viga alavanca é a solução mais utilizada para pilares na divisa do que apenas a sapata de 
divisa. Quando um pilar está posicionado na divisa do terreno, segundo Bastos (2016), 
“ocorre uma excentricidade (e) entre o ponto de aplicação de carga do pilar (N) e o centro 
geométrico da sapata”. Bastos (2016) conclui que o momento fletor gerado pela 
excentricidade é equilibrado e resistido pela viga alavanca, a qual na outra extremidade é 
normalmente vinculada a um pilar interno da edificação, ou no caso de ausência deste, 
vinculada a um elemento que fixe a extremidade da viga no solo. 
 
SAPATA DIVISA COM VIGA ALAVANCA OU DE EQUILÍBRIO  
 
 Segundo a NBR 6122 (3.3.6), viga alavanca ou de viga de equilíbrio é o 
“elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares (ou pontos de carga) e é 
dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Da utilização de viga de 
equilíbrio resultam cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes.”  
A viga alavanca é de aplicação comum no caso de pilar posicionado na divisa de terreno, 
onde ocorre uma excentricidade (e) entre o ponto de aplicação de carga do pilar (N) e o 
centro geométrico da sapata. O momento fletor resultante da excentricidade é equilibrado e 
resistido pela viga alavanca, que na outra extremidade é geralmente vinculada a um pilar 
interno da edificação, ou no caso de ausência deste, vinculada a um elemento que fixe a 
extremidade da viga no solo  
 
Referencia: Universidade Federal De Santa Maria - Departamento de Estruturas e 
Construção Civil - Eng°Gerson Moacyr Sisniegas Alva 
NBR 6122/2010 (3.3.6)  
 
Peço, deferimento em favor de ANULAÇÃO da questão.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

Essa questão é igual, e foi anulada pela Banca IBFC.  
Ano: 2014 Banca: IBFC Órgão: TRE-AM Prova: IBFC - 2014 - TRE-AM - Analista Judiciário - 
Engenharia Civil 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1819596/2576f4cf2782ae9647ad2d224d31fd24.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro de elaboração, prejudicando assim a interpretação 
da questão. Recurso Deferido: Questão anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1850687 

CARGO Professor P1 Inglês 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 22:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão apresenta duas respostas corretas sendo alternativa C, D  
Peço que verifique. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1850687/c1c65988b74425ed9b63f935a234f299.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recursos constatou-se erro de gabarito, a questão apresenta duas 
alternativas corretas, sendo que a alternativa correta no gabarito oficial trata-se de uma lei 
municipal de outra ente público. 
Recurso Deferido, Questão Anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819826 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 10:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a anulação da questão 23 por não existir opção correta. 
Não há alternativa correta, pois constana RDC 216 " quando as medidas de prevenção 
adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado e 
executado por empresa especializada, conforme legislação específica, com produtos 
desinfestantes regularizados pelo 
Ministério da Saúde" e a questão considerada como certa está escrito "com produtos 
desinfetantes", uma vez que "desinfetantes" e "desinfestantes" são palavras distintas com 
significados diferentes. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro de elaboração, prejudicando assim a interpretação 
da questão. Recurso Deferido: Questão anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1818896 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 16:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço anulação da questão 23 pelo fato de que duas alternativas estão corretas de acordo o 
que se pede no enunciado. A alternativa C porque após o estágio de larvas entra em estágio 
de pupa e a parti de então é que se transformam em mosquito adulto, ou seja, larva não se 
transforma diretamente em mosquito. A alternativa D está incorreta porque diz que o 
mosquito adulto vive em média 45 dias, sendo que ele vive em média 30 dias. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1818896/6c59b0c23f5446d38503fe74d84cdc0e.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829796 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 23:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Cargo: Especialista da Educação Básica. 
 
Solicito a anulação da questão 23, pois o item I das alternativas esta correto, no item V 
também fala sobre o item I, saliento ainda que o querer aprender por parte do aluno também 
gera um fracasso escolar, com isso ambas as alternativas I e V estão corretas e parecidas 
em seu sentido, tornando-as mal formuladas, motivo pelo qual, a referida questão deve ser 
anulada.   
 
Bibliografia: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/fracasso-escolar/26427 
https://soumamae.com.br/fracasso-escolar-causas-e-condicionantes/ 
https://www.pedagogia.com.br/artigos/fescolar/?pagina=1 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1829796/25469e37fc145de8e2378aaf4e4fcc44.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O QUERER APRENDER É PROCESSO NATURAL NA CONSTRUÇÃO DO 
ALUNO E EM SUA TRANSIÇÃO ALUNO-ESTUDANTE. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1850525 

CARGO Professor P1 Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 22:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O martelo e composto por cabeça, Cabo e empunhadura e não por pelo  que diz o gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão deve ser anulada por causa do material didático utilizado. 
 
O nome varia de acordo com os diferentes autores e de acordo com os autores referenciados 
a questão não possui resposta, sendo assim ela deve ser anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814892 

CARGO Professor P1 Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 07:05 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nas questões para resposta sobre como e composto o martelo que uma modalidade do 
atletismo nas alternativas consta como verdadeira a alternativa B que fala, Cabeça, Cabo e 
EMPUNHADURA, o nome empunhadura nao e correto e o que consta nos livros didaticos de 
formação academica se referindo a parte em que sigora o martelo como PEGA. Fonte: 
disponível em Caderno dídatico Atletismo 2 periodo Educação Fisica, editora Unimontes, 
Montes Claros/ MG 2014. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1814892/79460149eea2cfcffa7b8676eada2bd0.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão deve ser anulada por causa do material didático utilizado. 
 
O nome varia de acordo com os diferentes autores e de acordo com os autores referenciados 
a questão não possui resposta, sendo assim ela deve ser anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814892 

CARGO Professor P1 Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio deste pedir a anulação da questão 24 pelo fato que consta como correta a 
questão B aonde descreve Cabeça, Cabo e EMPUNHADURA como nome das partes que 
compõe o martelo modalidade do Atletismo, porem o nome correto e  Cabeça, Cabo e 
PEGA,  Empunhadura e a maneira de se pegar o instrumento, no que consta no material 
didatico de formação de professores  de Educação Física do segundo periodo modalidade 
Atletismo da Universidade Estadual de Montes Claros /MG. 
Fonte: Caderno didático, segundo periodo Atletismo, autor: Amauri Lessa Junior. Editora 
Unimontes/MG, 2014. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
338/1814892/50d5673108b3f4632ad1d432fa4e9f9e.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão deve ser anulada por causa do material didático utilizado. 
 
O nome varia de acordo com os diferentes autores e de acordo com os autores referenciados 
a questão não possui resposta, sendo assim ela deve ser anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1825540 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 15:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia ! Senhores (as). Primeiramente parabenizo a banca pela elaboração das questões 
da prova, a mesma foi clara e objectiva, bem como o processo do concurso ate aqui.  
 
Abro recurso da questão 24, da prova de enfermeiro, onde tem duas questões que deveriam 
ser marcadas como incorretas, sendo as alternativas ( a e d). Na alternativa A generaliza 
que o material estéril e dispensável, muito pelo contrário, já no parecer no COFEN, a atual 
resolução (RESOLUÇÃO COFEN Nº 0619/2019), deixa claro e resalta '' cuidados no preparo 
e manuseio das sondas e dietas, de forma estéril''. A sonda nasoenteral tipo Dobhoff, deve 
esta lacrada e estéril, e uso único, bem como os demais materiais, como o Gel hidrossolúvel 
tópico para passagem na mesma, nos novos protocolos ressalta, que o intestino não é 
esteril, mas o caminho que a sonda percorre até la, sim. O que pode ser utilizado e a luva de 
procedimento, mas o material deve ser estéril.   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido, QUESTÃO ANULADA. Embora sua observação não esteja totalmente correta. Na 
verdade a técnica não é descrita na literatura como procedimento estéril porque o trajeto que 
a sonda percorre não é estéril (nariz, boca, faringe, esôfago) o que possibilita o uso da luva de 
procedimento. Entretanto a sonda, na primeira passagem, estará estéril devido ao seu 
processamento de fábrica. Em repassagens posteriores em caso de exteriorização, utilizando 
a mesma sonda, ela já não estará estéril. O que não impede a sua reutilização. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1836630 

CARGO Agente Administrativo 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 23:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho por meio do presente recurso, requerer a anulação da questão 24 da prova de agente 
administrativo, eis, que tal assertiva viola a primeira descrição presente no quesito 
conhecimentos gerais, [...] Assuntos ligados à atualidade nas áreas [...], disposto no edital de 
abertura de concurso público nº001/2019, a assertiva em questão requer conhecimentos 
bíblicos, no entanto, a bíblia foi escrita há quase 2.000 (dois mil) anos, não sendo nada 
atual. Ademais, conforme o Dicio, atualidade é aquilo que acompanha o momento presente, 
sendo também, noticias atuais o que não ocorre no caso em tela. Ressalta-se que o edital é 
a lei do concurso, não podendo a própria administração, ou a respeitável Banca, 
descumpri-la. 
 
DICIO. Dicionário de português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/atualidade/>. 
Acesso em: 21 de janeiro de 2020. 
 
ESTILOADORAÇÃO. Quando a Bíblia Foi Escrita. Disponível em: 
<https://estiloadoracao.com/quando-foi-escrita-biblia/>. Acesso em: 21 de janeiro de 2020. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se erro de elaboração da questão. Questão Anulada. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814304 

CARGO Agente de Endemias 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 18:29 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Dentre os principais conceitos abordados do SUS. Universalidade integridade e participação 
social são classificados como: princípio, diretrizes ou doutrina. No entanto centralização não 
faz parte de nenhum destes temas abordados. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855279 

CARGO Professor P1 Artes 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 19:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SEGUNDO A  QUESTÃO 24, O ENSINO DEVE SER MINISTRADO TENDO POR BASE 
PRINCÍPIOS QUE O NORTEIAM. DENTRE AS ALTERNATIVAS ABAIXO CITADAS, 
ASSINALE O PRINCÍPIO INCORRETO. SEGUNDO O ARTIGO TERCEIRO DA A LEI 9394 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996,- A VINCULAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR, O 
TRABALHO E AS PRÁTICAS SOCIAIS, NÃO DESVINCULAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO 
ESCOLAR, O TRABALHO E AS PRÁTICAS SOCIAIS, ALTERNATIVA D A INCORRETA , 
NÃO A ALTERNATIVA C - PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES 
PEDAGÓGICAS, EXPRESSO NA LDB E CONSIDERADA INCORRETA PELA EXODUS 
.SENDO ASSIM, PEÇO A CORREÇÃO DO GABARITO.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso constatou-se erro na transcrição do gabarito oficial, sendo assim 
altera-se a alternativa correta para a letra D. 
Recurso Deferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO/MG 
Pareceres de recursos contra Gabarito Oficial  

  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1835266 

CARGO Fiscal de Obras e Posturas 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo a PL - 2955 de 2015. Art. 8º - O profissional do comércio ambulante deverá 
promover anualmente, na época própria, a renovação da autorização para o  
exercício de sua atividade, mediante a apresentação da guia de autorização  
anterior e de outros documentos hábeis. Conforme a PL supracitada,solicitado a alteração 
da resposta, não sendo mensal e sim anual.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1835266 

CARGO Fiscal de Obras e Posturas 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:14 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito recurso,pois a resposta não seria mensal e sim anual! 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo a PL - 2955 de 2015. Art. 8º - O profissional do comércio ambulante deverá 
promover anualmente, na época própria, a renovação da autorização para o  
exercício de sua atividade, mediante a apresentação da guia de autorização  
anterior e de outros documentos hábeis. Conforme a PL supracitada,solicitado a alteração 
da resposta, não sendo mensal e sim anual.  

PEDIDO Solicito correção do gabarito! Não sendo a resposta correta mensal e sim anual!  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1854365 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 20/01/2020 21:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta para a Questão 25 deverá ser "B" por que não existe a estação espacial 
Internacional,que se refere na letra "A". 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1829188 

CARGO Farmacêutico/Bioquímico 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 21/01/2020 13:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 25 não veio descrito o nome do método para que fosse identificada a alternativa 
correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Está indeferido. A questão 25 consta o método o qual é solicitado a resposta. Método para 
realização do exame de fezes: DIRETO 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1814058 

CARGO Secretário Escolar 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 22/01/2020 20:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO.   
A missão que o Marcos Pontes fez parte da equipe se chama "MISSÃO CENTENÁRIO" A 
Missão Centenário nasceu de um acordo entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a 
Agência Espacial da Federação Russa (Roscosmos) em 18 de outubro de 2005. O principal 
objetivo deste tratado seria enviar o primeiro brasileiro ao espaço, o tenente coronel aviador 
Marcos Pontes. 
 
O CORRETO É AFIRMAR QUE A MISSÃO SE CHAMA "MISSÃO CENTENÁRIO" E NÃO 
"ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL"  
 
Segue o link onde confirma o nome corre da missão que Marcos Pontes participou  
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_Centen%C3%A1rio  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após analise de recurso constatou-se que não há erro na elaboração da questão  e a mesma 
encontra-se dentro do conteúdo programático.  Recurso Indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1819826 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 09:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito anulação da questão 25 
No enunciado da questão e nas alternativas não especifica a qual público se refere, se é 
adulto, idoso ou pediátrico como mencionados no documento do INCA. 
Se levarmos em consideração o paciente idoso, no documento Consenso Nacional de 
Nutrição Oncológica - Volume II - 2ª edição, do INCA- 2016, na página 49 diz que as 
recomendações energéticas é de 25 a 30 kcal/ kg de peso / dia em caso de sepse, sendo 
que sepse é uma fase aguda. Portanto, a alternativa "B" é considerada errada uma vez que 
fala em apenas 25 a 30 kcal, não  referindo se essas calorias  eram por dia ou kg de peso, 
deixando a entender que era apenas essas 25 a 30 kcal durante todo o dia. 
E se levarmos em consideração o paciente adulto, no mesmo documento, porém na página 
22 diz da seguinte forma: " para os pacientes com risco nutricional elevado ( NRS ≥ 5) ou 
desnutridos graves, cuja dieta enteral não está indicada, iniciar a terapia parenteral o mais 
precoce possível" e já na alternativa "D" a banca diz: " em pacientes críticos oncológicos 
com risco nutricional elevado (NRS >5) ou desnutridos graves com contra indicação de 
terapia enteral, iniciar nutrição parenteral o mais precoce possível." A banca a considerou 
como correta, porém não está correta devido a divergência no símbolo "maior" ( > ) colocado 
pela banca com o símbolo "maior ou igual" (  ≥ ) descrito no documento tido como referência 
pela banca. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Após análise de recurso não constatou-se erro de elaboração na questão que causasse 
prejuizo a boa interpretação da questão, portante recurso indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1855937 

CARGO Especialista Educação Básica 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/01/2020 13:35 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Essa questao mim implica devido fazer diversas pesquisa sobre o assunto e nao encontrar 
conclusao alguma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A AÇÃO EDUCATIVA NA PERCEPTIVA DEMOCRÁTICA QUE É 
DESENVOLVIDA A PARTIR DOS CONDICIONANTES HISTÓRICOS É A PEDAGOGIA 
CRÍTICA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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