PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 02/2016

DECISÃO DOS RECURSOS
Pactum – Assessoria e Consultoria - LTDA., empresa responsável pela
operacionalização do Concurso Público acima epigrafado, torna pública a decisão
sobre os recursos interpostos sobre as questões da prova objetiva, a saber:

PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Gustavo Henrique Mielke
13770
Advogado I
03
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso discordando do gabarito oficial e solicitando
alteração de gabarito ou anulação da questão.
Em sua alegação, o candidato argumenta que “é incorreto afirmar que
predomina a função Metalinguística, pois esta ocorre quando o emissor
explica um código usando o próprio código”. Ele defende que predomina
no texto a função Referencial ou Denotativa. O candidato pede a
anulação da questão ou que se considere a opção “a” como correta.
A Banca discorda do posicionamento do candidato e reafirma que não há
erro no gabarito da questão. O fragmento de texto que serviu de base
para a questão utiliza a Língua Portuguesa para explicar a própria língua,
ou seja, um de seus vocábulos. Utilizando palavras do candidato, o código
está sendo usado para explicar o próprio código.
Observe um exemplo, retirado da Gramática do conceituado Mauro
Ferreira:
Função metalinguística
Leia: A palavra robô tem origem na palavra robota, que, em checo,
significa “trabalho forçado”. Essa palavra foi usada, pela primeira vez,
em uma peça teatral em que havia um personagem mecânico com
forma humana que era capaz de substituir o homem em seus trabalhos.
Na primeira frase desse trecho, a linguagem foi empregada para falar
da própria linguagem, explicando o significado e a origem de um termo.
Dizemos, por isso, que nesse caso, a linguagem é utilizada para falar
da própria linguagem, caracteriza-se a sua função metalinguística.
(FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, p. 24,
2011)

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Marcella C. Pinheiro Reis
1440
Advogado I
05
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso apontando duplicidade de resposta no
gabarito, alegando que a alternativa “D” também está correta.
A Banca explica que a questão apresentou um texto sobre como os erros
de Português podem prejudicar seu trabalho. Ao final, solicitou que a
candidata assinalasse uma alternativa em que não ocorresse
transgressão à norma culta do idioma.
Em sua alegação, a candidata defende que “Considerando que a
alternativa “A” a letra a – artigo – não cabe crase, está correta, mas a letra
“D” tampouco está incorreta, restando ambas alternativas corretas.
A Banca não concorda com o posicionamento da candidata. Inicialmente,
esclarecemos que, na alternativa “A”, a letra “a” não é um artigo, como a
candidata afirma. Trata-se de uma preposição, exigida pelo verbo
“preferir”. Em relação ao emprego da crase, realmente não cabe nessa
frase, já que não se pode utilizar crase antes de verbo (estrelar).
A candidata comete um equívoco ao considerar a alternativa “D” como
correta. A gramática normativa da Língua Portuguesa apenas contempla o
emprego do pronome “eu” (pronome pessoal do caso reto) como sujeito
da frase. Por isso, na função de complemento, como está na alternativa
“D”, o eu deve ser substituído por uma forma oblíqua equivalente, ou seja,
mim. Portanto, a alternativa “D” seria considerada correta se apresentasse
a seguinte redação: “Todo mundo que apostou em algum conflito entre o
Lula e mim errou” ou “Todo mundo que apostou em algum conflito entre
mim e o Lula errou”.
Observe a explicação do renomado professor Sérgio Nogueira em sua
obra Português sem complicação:

Decisão

Não há nada ENTRE EU E VOCÊ ou ENTRE MIM E VOCÊ?
O certo é: “Não há nada ENTRE MIM E VOCÊ”.
Como já foi explicado, EU é pronome pessoal reto e só pode ser usado
na função de sujeito. Para isso, é necessário um verbo no infinito: “Não
há nada ENTRE EU sair e você ficar em casa...”
Não havendo o verbo, devemos usar sempre ENTRE MIM E VOCÊ. E
não ainda inverter. O certo é: “Não há nada ENTRE VOCÊ E MIM”.
Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 02/2016

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Marcella C. Pinheiro Reis
1440
Advogado I
06
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso discordando do gabarito oficial referente à
questão nº 6. Ela alega que a falta do pronome “se” junto ao verbo
“levante” faz com que a alternativa não esteja devidamente correta. Ela
acrescenta: “Já a alternativa “c” (levantai), no imperativo afirmativo (vós) é
a mais acertada.
O gabarito oficial aponta a alternativa “A” como correta, já que o verbo
“levante” foi empregado no Modo Imperativo, na terceira pessoa do
singular”, concordando com o tratamento dado ao ilustre deputado pela
autora do texto. Os verbos “está” e “consegue” foram utilizados na terceira
pessoa do singular. Para obter uniformidade de tratamento, o verbo
“levantar” deveria ser empregado também na terceira pessoa. Isso ocorre
somente a alternativa “A”.
Entretanto, por uma falha na digitação da questão, omitiu-se o pronome
“se” na ordem proferida pela deputada. Portanto, a alternativa “A”
apresenta um fragmento “parcialmente” corrigido.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera procedente o recurso, reconhece
que não há alternativa correta na questão e se posiciona de acordo com a
anulação da referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
Thaline Rodrigues Nunes Lombardi
6320
Professor de 1º ao 5º ano – Educação Infantil
08
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
A candidata interpôs recurso apontando ambiguidade no enunciado da
referida questão, o que resulta em mais de uma alternativa como
possivelmente correta.
A Banca discorda da alegação apresentada. A questão, inicialmente,
apresentou um pequeno texto ressaltando que o uso da crase gera muitas
dúvidas. Trata-se de um texto apenas ilustrativo sobre as dificuldades que
os falantes da língua têm em relação ao emprego da crase. Já o
enunciado da questão, informa ao candidato que as frases presentes nas
alternativas de resposta foram elaboradas propositalmente sem o
emprego da crase. Em seguida, pediu-se que fosse assinalada a
alternativa em que esse procedimento não se configurasse uma
transgressão à norma culta. O emprego do pronome “esse” refere-se
anaforicamente ao que foi dito antes, ou seja, ao procedimento de se
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omitir propositalmente o acento indicativo de crase.
Cabe observar que não é possível ter dupla interpretação, já que o acento
indicativo de crase não foi empregado nas alternativas de resposta.
Portanto, é fácil perceber que a questão trata da omissão do sinal
indicativo de crase e solicita aos candidatos que apontem a alternativa em
que a ausência da crase não é considerada um desvio gramatical (ou uma
transgressão à norma culta).
A Banca ainda esclarece que não há duplicidade de resposta. A única
alternativa correta é a opção “B”, pois não se emprega sinal indicativo de
crase antes de palavras masculinas e no plural. Portanto, nesse caso, a
omissão está de acordo com as regras gramaticais. As demais
alternativas, omitiu-se equivocadamente a crase.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Gustavo Henrique Mielke
13770
Advogado I
08
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso discordando do gabarito oficial e solicitando
alteração de gabarito ou anulação da questão.
Em sua alegação, o candidato argumenta que a resposta correta não
pode ser a letra “b”, pois no enunciado não caberia crase ali. Ele sustenta
que a alternativa correta seria a letra “c”, por ser facultativo o uso de crase
nessa hipótese.
A Banca discorda da alegação apresentada. A questão, inicialmente,
apresentou um pequeno texto ressaltando que o uso da crase gera muitas
dúvidas. Trata-se de um texto apenas ilustrativo sobre as dificuldades que
os falantes da língua têm em relação ao emprego da crase. Já o
enunciado da questão, informa ao candidato que as frases presentes nas
alternativas de resposta foram elaboradas propositalmente sem o
emprego da crase. Em seguida, pediu-se que fosse assinalada a
alternativa em que esse procedimento não se configurasse uma
transgressão à norma culta.
A alternativa “b” apresenta uma frase em que não foi empregado o sinal
indicativo de crase. Essa omissão da crase não se configura um erro, pois
não se emprega crase antes de palavras masculinas e no plural. Então,
omitiu-se a crase corretamente. Entende-se por omissão “deixar de fazer,
dizer ou escrever”. Ou seja, deixou-se de usar o sinal indicativo de crase,
o que é considerado correto pela gramática. Se empregasse a crase,
haveria uma transgressão à regra gramatical.
A Banca discorda também da sugestão do candidato de que a alternativa
correta seria a opção “c”, por ser facultativo o uso da crase naquela frase”.
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Segundo as gramáticas mais conceituadas no país, há apenas três casos
em que a crase é opcional (facultativa): antes de pronomes possessivos
femininos, antes de nomes próprios femininos (grafados com letra
maiúscula) e depois da palavra até. A alternativa “c” não se enquadra em
nenhum desses casos, portanto a omissão da crase deixou o enunciado
com erro gramatical.
O candidato utiliza como exemplos os seguintes enunciados:
I – A casa envidraçada, instalada entre o Ruaa e o Nola Bar, na rua
Mourato Coelho, remete a uma cozinha de vó com toques modernos.
II – [...] ganhou rodas pintadas em dourado e a combinação de cores que
remete à (HRC), divisão de corridas Honda.
III – [...] o Sportback Concept remete à terceira geração do TT, com a
mesma grade [...].
Ao ler os exemplos, é fácil perceber que o emprego e a omissão da crase
estão corretos. Nos exemplos II e III, o verbo “remeter” rege a preposição
“a”, sendo empregado como verbo transitivo indireto, sendo possível fazer
a seguinte pergunta : remete a quê?
No exemplo I, o verbo “remeter” também pede a preposição “a”, porém,
neste caso, não haverá o emprego de crase em virtude da presença do
artigo indefinido ‘uma’. A crase ocorre na combinação de a + a. Não é o
caso do enunciado I, pois no lugar do artigo definido “a”, foi emprego o
artigo indefinido “uma”, não sendo, portanto, possível ocorrer a contração
com a preposição “a”.
Vale ressaltar que esse procedimento não é considerado uso facultativo
da crase, pois são situações completamente diferentes.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
Marcella C. Pinheiro Reis
1440
Advogado I
09
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso apontando duplicidade de resposta no
gabarito, alegando que a alternativas “B” e “C” estão corretas.
A Banca explica que a questão tratou do emprego correto do verbo
“extorquir” que significa “arrancar alguma coisa de alguém sob tortura”. As
definições de dois conceituados dicionários sobre a palavra serviram para
auxiliar na resolução da questão.
O renomado Professor Sérgio Nogueira, em sua obra Português sem
complicação explica o emprego do verbo extorquir.
Verbos, verbos, verbos...
Verbinho “problemático” é o EXTORQUIR. Além de defectivo (=eu
“extorco” não existe), temos um problema semântico.
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O verbo EXTORQUIR vem do latin extorquere (= arrancar alguma coisa
de alguém sob tortura). O prefixo “ex” significa movimento para fora (=
arrancar) e torquere é torcer (= implícita aqui a ideia de tortura). Isso
significa que o verbo EXTORQUIR, desde sua origem, é usado como
“arrancar”.
É correto, portanto, quando ouvimos que “o policial extorquiu a
confissão do criminoso” ou “o seqüestrador está extorquindo dinheiro da
família do empresário”. O erro é “alguém extorquir alguém”. Na frase
“bandido está extorquindo comerciante”, temos o mau uso do verbo
extorquir.
Para você não errar, use o seguinte “macete”: só use o verbo
EXTORQUIR se ele for substituível por “arrancar”.
Observe a diferença:

1. “...extorquir a confissão do criminoso” = “arrancar a
confissão”; “... extorquir dinheiro da família” = “arrancar
dinheiro”;
2. “... extorquir o comerciante” = está errado, porque não é
possível “arrancar” o comerciante; “... extorquir a família do
sequestrado” = está errado, porque não é possível
“arrancar” a família do seqüestrado.
A questão apresenta três alternativas que apresentam o erro ao qual o
conceituado professor faz referência. Nas opções A, B e D, houve o
emprego equivocado do verbo “extorquir”, causando um problema
semântico. Apenas na alternativa C, o verbo extorquir foi empregado
corretamente. Vejamos: Sites tentaram extorquir dinheiro de Carolina
Dieckmann antes da publicação de suas fotos íntimas. Sites tentaram
arrancar o quê? (dinheiro) De quem? (Carolina Dieckmann).
Portanto, a alegação da candidata não procede, visto que o verbo
“extorquir” foi mal empregado. A expressão “em 200 reais” também não
configura um acerto, já que o verbo “extorquir” não exige o emprego da
preposição “em”. A frase estaria correta da seguinte forma: “O
sequestrador extorquiu 200 reais do empresário”.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
Tamiris Pontes Duque
2320
Advogado II
09
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso apontando duplicidade de resposta no
gabarito, alegando que a alternativa “B” também está correta. Em sua
alegação, a candidata defende que “a conjugação do verbo “extorquir” no
Pretérito Perfeito do Indicativo, tal como consta da referida alternativa o
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permite manter sua semântica original e inalterável. A palavra
sequestrador já traz consigo a ameaça e a violência embutida no seu
conceito, o que é corroborado ao final da frase, com o recebimento dos
200 mil reais.
A Banca explica que a questão tratou do emprego correto do verbo
“extorquir” que significa “arrancar alguma coisa de alguém sob tortura”. As
definições de dois conceituados dicionários sobre a palavra serviram para
auxiliar na resolução da questão.
O renomado Professor Sérgio Nogueira, em sua obra Português sem
complicação explica o emprego do verbo extorquir.
Verbos, verbos, verbos...
Verbinho “problemático” é o EXTORQUIR. Além de defectivo (=eu
“extorco” não existe), temos um problema semântico.
O verbo EXTORQUIR vem do latin extorquere (= arrancar alguma coisa
de alguém sob tortura). O prefixo “ex” significa movimento para fora (=
arrancar) e torquere é torcer (= implícita aqui a ideia de tortura). Isso
significa que o verbo EXTORQUIR, desde sua origem, é usado como
“arrancar”.
É correto, portanto, quando ouvimos que “o policial extorquiu a
confissão do criminoso” ou “o seqüestrador está extorquindo dinheiro da
família do empresário”. O erro é “alguém extorquir alguém”. Na frase
“bandido está extorquindo comerciante”, temos o mau uso do verbo
extorquir.
Para você não errar, use o seguinte “macete”: só use o verbo
EXTORQUIR se ele for substituível por “arrancar”.
Observe a diferença:

1. “...extorquir a confissão do criminoso” = “arrancar a
confissão”; “... extorquir dinheiro da família” = “arrancar
dinheiro”;
2. “... extorquir o comerciante” = está errado, porque não é
possível “arrancar” o comerciante; “... extorquir a família do
sequestrado” = está errado, porque não é possível
“arrancar” a família do seqüestrado.
A questão apresenta três alternativas que apresentam o erro ao qual o
conceituado professor faz referência. Nas opções A, B e D, houve o
emprego equivocado do verbo “extorquir”, causando um problema
semântico. Apenas na alternativa C, o verbo extorquir foi empregado
corretamente. Vejamos: Sites tentaram extorquir dinheiro de Carolina
Dieckmann antes da publicação de suas fotos íntimas. Sites tentaram
arrancar o quê? (dinheiro) De quem? (Carolina Dieckmann).
Portanto, a alegação da candidata não procede, visto que o verbo
“extorquir” foi mal empregado. A expressão “em 200 reais” também não
configura um acerto, já que o verbo “extorquir” não exige o emprego da
preposição “em”. A frase estaria correta da seguinte forma: “O
sequestrador extorquiu 200 reais do empresário”.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
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o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

08
Marcella C. Pinheiro Reis
1440
Advogado I
10
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
O candidato interpôs recurso discordando do gabarito oficial, apontando
que há três alternativas consideradas corretas.
Em sua alegação, a candidata argumenta que na alternativa “a” falta
concordância do verbo com o sujeito; na alternativa “b” faltam vírgulas; na
alternativa “c” falta concordância dos verbos com o sujeito. E acrescenta
“Portanto todas poderiam sofrer preconceito linguístico em função da
concordância”.
A Banca discorda do posicionamento do candidato e reafirma que não há
erro no gabarito da questão. Para se chegar a essa conclusão, passamos
a analisar as alternativas de resposta citadas pela candidata.
A alternativa “a”, tida como correta pelo gabarito, apresenta falha de
concordância já que o verbo (considera) está no singular e deveria
concordar com o sujeito, sendo flexionado para o plural. Há,
indiscutivelmente, uma falha de concordância verbal.
A alternativa “b” não apresenta falha de concordância, já que o verbo
(afetam) está flexionado no plural para concordar com o sujeito composto
cujos núcleos estão ligados pela palavra “nem”. Neste caso, a ação verbal
é atribuída aos dois núcleos, por isso o verbo está flexionado no plural. A
Banca esclarece que a questão não trata sobre o emprego da vírgula,
embora não haja problemas neste sentido. Outro exemplo: Nem você nem
meu amigo sabem a verdade).
A alternativa “c” também não apresenta falha de concordância, pois o
verbo (admite) está no singular concordando com a expressão partitiva
(quase metade) presente no sujeito. Segundo a gramática, o verbo
poderia também ir para o plural para concordar com a expressão “das
famílias”.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão

09
Gustavo Henrique Mielke
13770
Advogado I
13
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Análise

Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso discordando do gabarito oficial e solicitando
alteração de gabarito ou anulação da questão.
Em sua alegação, o candidato argumenta que o Novo Acordo Ortográfico
já está em vigor desde 2013, conforme documentação anexa. Por isso,
ele aponta como alternativa correta a opção “A”.
A Banca discorda do posicionamento do candidato e esclarece que a
alternativa “a” não apresenta erro, pois a vigência do Novo Acordo
Ortográfico começou a valer neste ano de 2016. Para comprovar o que se
afirma na alternativa “a”, seguem dois fragmentos de reportagens,
veiculadas em veículos de comunicação e redes sociais sobre o tema:

Acordo ortográfico entra em vigor
Novas regras estão valendo, depois de seis anos de transição. Documentos
e provas passam a exigir as normas do novo acordo.
Depois de um período de seis anos de transição, o acordo ortográfico
assinado com sete países de língua portuguesa entrou oficialmente em
vigor no Brasil.
Algumas palavras perderam o acento, outras se separaram ou se
uniram. As mudanças do novo acordo ortográfico começaram em 2008,
mas só agora se tornaram obrigatórias. Se engana quem pensa que elas
vieram para complicar mais a língua.[...]
(http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2016/01/acordo-ortografico-entra-emvigor.html. Publicado em 05/01/2016)

Novo acordo ortográfico é obrigatório a partir de hoje no Brasil
As regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa são obrigatórias
no Brasil a partir de hoje (1º). Em uso desde 2009, mudanças como o fim
do trema e novas regras para o uso do hífen e de acentos diferenciais
agora são oficiais com a entrada em vigor do acordo, adiada por três
anos pelo governo brasileiro.
Assinado em 1990 com outros Estados-Membros da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP) para padronizar as regras
ortográficas, o acordo foi ratificado pelo Brasil em 2008 e
implementado sem obrigatoriedade em 2009. A previsão inicial era que
as regras fossem cobradas oficialmente a partir de 1° de janeiro de
2013, mas, após polêmicas e críticas da sociedade, o governo adiou a
entrada em vigor para 1° de janeiro de 2016.
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/novo-acordo-ortografico-eobrigatorio-partir-de-hoje. Publicado em 01/01/2016)

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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PORTUGUÊS - ENSINO MÉDIO
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Lucilia Oliveira Mantuani
10908
Agente Fiscal
08
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
O candidato interpôs recurso questionando o gabarito oficial,
argumentando que “a palavra “Diabetes” vem do Latim, e no Português
Melito (Diabetes), não podendo em qualquer hipótese ser conjugada no
singular, por se tratar de nome “original” da doença.
A Banca discorda da alegação da candidata, pois dicionários e gramáticas
de Língua Portuguesa apontam as duas grafias da palavra: diabete e
diabetes.
Como
exemplo,
citamos
um
fragmento
retirado
do
site
http://www.soportugues.com.br/:

O diabete ou a diabete? As duas formas são aceitas. Em alguns casos,
usa-se diabetes, que apesar do "s" final, trata-se de um vocábulo no
singular. Assim, tem-se: o diabete, a diabete, o diabetes ou a diabetes.
Por Exemplo: Na aula de biologia, estudaremos o diabete.
Entretanto, a Banca informa que a referida questão foi anulada por haver
duplicidade de resposta, já que a alternativa “C” apresenta o vocábulo
“vísceras”, que também é grafado no singular “víscera”, segundo
dicionários e gramáticas de Língua Portuguesa.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Mariana de Souza Martins
10250
Auxiliar Administrativo II
08
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso apontando duplicidade de resposta e
solicitando anulação da questão.
Em sua justificativa, o candidato alega que a alternativa “c” aponta a
palavra “vísceras” que pode ser grafada no singular e no plural.
Apesar de algumas obras gramaticais apontarem uma única grafia da
palavra “vísceras”, renomados dicionários registram a palavra no singular
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e no plural, com significados diferentes.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Leonardo Cabral de Carvalho
3770
Auxiliar Administrativo II
08
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso apontando duplicidade de resposta e
solicitando anulação da questão.
Em sua justificativa, o candidato alega que a alternativa “c” aponta a
palavra “vísceras” que pode ser grafada no singular e no plural. Tal
afirmativa apresenta como suporte definições da palavra em dois
renomados dicionários, os quais registram as duas formas da palavra:
víscera e vísceras.

Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 02/2016

PORTUGUÊS – ELEMENTAR

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Michel Joseph Farage
8790
Motorista
01
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso apontando duplicidade de resposta e
solicitando anulação da questão.
Em sua justificativa, o candidato alega que as alternativas “c” e “d” podem
estar corretas visto que o enunciado da questão diz “O texto acima relata
que:”, logo a resposta deveria estar evidenciada no texto.
No texto podemos notar os trechos “Essa prática é proibida no Brasil” e
“pode provocar a prisão dos pais ou dos responsáveis”, tornando
verdadeira a alternativa “c” que diz “Trabalho infantil é crime”. Por outro
lado, destacamos o trecho “a criança precisa se dedicar aos estudos e
aproveitar a sua infância”, tornando verdadeira a alternativa “d” que diz
“As crianças devem estudar e brincar”. A Banca reconhece a duplicidade
de resposta e opta por anular a referida questão.

Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Ricardo de Oliveira Veras Borges
13730
Operário
06
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando retificação do gabarito divulgado
para a questão 6.
Na alternativa “a” temos a frase “Já é meio-dia e meia”. A frase apresenta
concordância nominal correta já que a palavra “meia” concorda em gênero
com a palavra hora, embora essa esteja subentendida.
Já na alternativa “b” temos a frase “Bastante alunos estranham este
plural.”. Nesta frase temos um erro de concordância nominal, pois a
palavra “bastante” se comporta como um pronome indefinido. Quando a
palavra bastante assumir essa função, ela expressará qualidades ou
quantidades indefinidas e surgirá na frase antes de um substantivo com o
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qual concordará em número, ou seja, é variável. Neste caso, a palavra
“bastante” deveria estar no plural concordando com o substantivo
“alunos”.
A Banca reconhece como correta a resposta “b” para a referida questão.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece que houve erro de digitação na
elaboração do gabarito e apresenta como correta a alternativa “b”.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Valkiria de Souza Silva Gomes
13030
Servente Escolar
06
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando retificação do gabarito divulgado
para a questão 6.
Na alternativa “a” temos a frase “Já é meio-dia e meia”. A frase apresenta
concordância nominal correta já que a palavra “meia” concorda em gênero
com a palavra hora, embora essa esteja subentendida.
Já na alternativa “b” temos a frase “Bastante alunos estranham este
plural.”. Nesta frase temos um erro de concordância nominal, pois a
palavra “bastante” se comporta como um pronome indefinido. Quando a
palavra bastante assumir essa função, ela expressará qualidades ou
quantidades indefinidas e surgirá na frase antes de um substantivo com o
qual concordará em número, ou seja, é variável. Neste caso, a palavra
“bastante” deveria estar no plural concordando com o substantivo
“alunos”.
A Banca reconhece como correta a resposta “b” para a referida questão.

Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece que houve erro de digitação na
elaboração do gabarito e apresenta como correta a alternativa “b”.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
Eli Medeiros
2050
Motorista
06
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando retificação do gabarito divulgado
para a questão 6.
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Na alternativa “a” temos a frase “Já é meio-dia e meia”. A frase apresenta
concordância nominal correta já que a palavra “meia” concorda em gênero
com a palavra hora, embora essa esteja subentendida.
Já na alternativa “b” temos a frase “Bastante alunos estranham este
plural.”. Nesta frase temos um erro de concordância nominal, pois a
palavra “bastante” se comporta como um pronome indefinido. Quando a
palavra bastante assumir essa função, ela expressará qualidades ou
quantidades indefinidas e surgirá na frase antes de um substantivo com o
qual concordará em número, ou seja, é variável. Neste caso, a palavra
“bastante” deveria estar no plural concordando com o substantivo
“alunos”.
A Banca reconhece como correta a resposta “b” para a referida questão.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece que houve erro de digitação na
elaboração do gabarito e apresenta como correta a alternativa “b”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 02/2016

CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO SUPERIOR
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Maria Eduarda Katharine Rodrigues
7800
Advogado II
13
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por considerar que o conhecimento cobrado no item “c” da presente
questão ocorreu em data posterior à publicação do edital e por isso não
poderia servir como base para questionamentos.
A Banca discorda da alegação de que o tema presente na alternativa “c”
não poderia servir como base para questionamentos, por entender que a
questão atende aos requisitos constantes no edital deste certame. Ao
verificar o conteúdo programático para o cargo, verifica-se, entre outras
exigências, que os temas sejam “fatos relevantes no Brasil e no mundo,
temas noticiados pela imprensa”. Não se constata nenhuma restrição
quanto ao tempo em que os fatos foram alvos de divulgação na imprensa.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Matheus Sales Poli Ferolla
7150
Advogado I
13
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por considerar que o conhecimento cobrado no item “c” da presente
questão ocorreu em data posterior à publicação do edital e por isso não
poderia servir como base para questionamentos.
A Banca discorda da alegação de que o tema presente na alternativa “c”
não poderia servir como base para questionamentos, por entender que a
questão atende aos requisitos constantes no edital deste certame. Ao
verificar o conteúdo programático para o cargo, verifica-se, entre outras
exigências, que os temas sejam “fatos relevantes no Brasil e no mundo,
temas noticiados pela imprensa”. Não se constata nenhuma restrição
quanto ao tempo em que os fatos foram alvos de divulgação na imprensa.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Maria Eduarda Katharine Rodrigues
7800
Advogado II
16
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por considerar que o assunto tratado não estava previsto no edital.
Em sua alegação, a candidata defende que a questão trata de
conhecimentos em medicina e que não há previsão no edital de cobrança
de questões relacionadas à área médica. A candidata acrescenta: “Apesar
de previsão de matéria de saúde no edital, não poderia a banca vir a
cobrar aprofundamento no tema, a ponto de exigir que o candidato
soubesse sintomas e consequências de uma doença...”.
A Banca discorda da alegação de que o tema tratado pela questão não se
encontra previsto no edital do Concurso. Ao ler a questão, percebe-se de
que se trata de um assunto atual e relevante, em consonância com o
edital. Além disso, o tema está ligado diretamente à saúde, pois faz
referência a uma informação veiculada pela Organização Mundial da
Saúde, cujas ações visam à melhoria das condições de saúde da
população mundial. Portanto, quando se dá ênfase às notícias divulgadas
pela OMS, o objetivo é educacional e de conscientização da população.
Essa foi a orientação que norteou a elaboração da referida questão, que
apresenta um caráter meramente educativo. Ao contrário do que alega a
candidata, a questão não exige conhecimentos aprofundados de
medicina, mesmo porque o texto dá pistas para a resolução da questão. O
texto informa que “O sarampo é considerado pela OMS uma doença
grave e altamente contagiosa.”. Trata-se de uma pista para considerar a
afirmativa I como verdadeira, pois ressalta a gravidade da doença.
Considerá-la um risco para gestantes é conclusão lógica. O texto
apresenta também dados suficientes para considerar a afirmativa II como
correta. Nele há informações de que o sarampo é uma doença grave e
altamente contagiosa, o vírus é uma das principais causas de morte entre
crianças no mundo. Esses dados aparecem explicitamente na afirmativa
II. Na alternativa III, a informação sobre a transmissão da doença
contraria o texto principal, o qual não faz nem superficialmente alusão a
usos de seringas compartilhadas ou transfusão de sangue como formas
de contágio do sarampo. Portanto é fácil compreender que a alternativa III
está incorreta.
A Banca reafirma que a elaboração da questão, tendo como tema o
sarampo, teve caráter meramente educativo. Em nenhum momento foi
cobrado da candidata conhecimento aprofundado sobre medicina. O que
foi exigido foi capacidade de interpretação de texto e de relacionar
informações de maneira coerente e lógica.
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Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
Júlia Carla Duarte Melo
10550
Advogado I
19
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por apresentar duplicidade de resposta.
Em sua alegação, a candidata cita o site da Prefeitura de Mar de
Espanha, onde há divulgação de que a cidade faz parte do Circuito
Turístico Caminhos Verdes de Minas. Desta forma, ela entende que a
opção “a” também estaria incorreta já que informa que o município de Mar
de Espanha faz parte do Circuito Turístico Recanto dos Barões.
O gabarito oficial aponta a opção “c” como resposta para a questão, pois
apresenta um equívoco em relação ao IDHM do município. Segundo o
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o município possui um IDHM
de 0,684.
A Banca esclarece que o site do Circuito Turístico Recanto dos Barões
ainda aponta Mar de Espanha como um de seus integrantes. Vejamos:
Terras férteis e abundantes em águas. Terras ricas, terras de barões!
O Circuito Recanto dos Barões é composto das cidades que surgiram das lavouras
de café, produto cujo cultivo se tornou a principal atividade do Brasil, após o
declínio do ouro. Primeiramente, surgiram as plantações; depois, as capelas e os
arraiais, seguidos das estradas, das pontes e das ferrovias, que impulsionavam o
seu desenvolvimento. Os pioneiros na implantação das lavouras receberam o
título de Barão do Império pelos serviços prestados à Coroa. Entre eles, o Barão
de Ayruroca, o Barão de Louriçal, o Barão de Itamarandiba, o Barão de Catas
Altas,
o
Barão
de
Pontal
e
o
Barão
da
Conceição.
As cidades de Bicas, Chácara, Chiador, Guarará, Maripá de Minas, Mar de
Espanha, Pequeri e Senador Cortês foram, um dia, terras de barões, mas ainda se
mantêm ricas com a arquitetura da época do período do Império, a vida típica da
fazenda, as águas e as cachoeiras da bacia do Rio Cágado.[...]
A Banca esclarece, ainda, que durante o período de pesquisa e
elaboração das questões, o site da Prefeitura Municipal de Mar de
Espanha não apresentava a informação sobre o Circuito Turístico
Caminhos Verdes de Minas, o que influenciou na elaboração da questão.
Diante do exposto e das alegações apresentadas pela candidata,
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acompanhas por cópia da publicação no site da Prefeitura Municipal de
Mar de Espanha, a Banca reconhece que há duplicidade de resposta,
com duas informações incorretas sobre o município.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Marieta de Souza da Silva
460
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
19
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por apresentar duplicidade de resposta.
Em sua alegação, a candidata informa que Mar de Espanha faz parte do
Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas. Desta forma, ela entende
que a opção “a” também estaria incorreta já que informa que o município
de Mar de Espanha faz parte do Circuito Turístico Recanto dos Barões.
O gabarito oficial aponta a opção “c” como resposta para a questão, pois
apresenta um equívoco em relação ao IDHM do município. Segundo o
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o município possui um IDHM
de 0,684.
A Banca esclarece que o site do Circuito Turístico Recanto dos Barões
ainda aponta Mar de Espanha como um de seus integrantes. Vejamos:
Terras férteis e abundantes em águas. Terras ricas, terras de barões!
O Circuito Recanto dos Barões é composto das cidades que surgiram das lavouras
de café, produto cujo cultivo se tornou a principal atividade do Brasil, após o
declínio do ouro. Primeiramente, surgiram as plantações; depois, as capelas e os
arraiais, seguidos das estradas, das pontes e das ferrovias, que impulsionavam o
seu desenvolvimento. Os pioneiros na implantação das lavouras receberam o
título de Barão do Império pelos serviços prestados à Coroa. Entre eles, o Barão
de Ayruroca, o Barão de Louriçal, o Barão de Itamarandiba, o Barão de Catas
Altas,
o
Barão
de
Pontal
e
o
Barão
da
Conceição.
As cidades de Bicas, Chácara, Chiador, Guarará, Maripá de Minas, Mar de
Espanha, Pequeri e Senador Cortês foram, um dia, terras de barões, mas ainda se
mantêm ricas com a arquitetura da época do período do Império, a vida típica da
fazenda, as águas e as cachoeiras da bacia do Rio Cágado.[...]
A Banca esclarece, ainda, que durante o período de pesquisa e
elaboração das questões, o site da Prefeitura Municipal de Mar de
Espanha não apresentava a informação sobre o Circuito Turístico
Caminhos Verdes de Minas, o que influenciou na elaboração da questão.
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Diante do exposto e das alegações apresentadas pela candidata,
acompanhas por cópia da publicação no site da Prefeitura Municipal de
Mar de Espanha, a Banca reconhece que há duplicidade de resposta,
com duas informações incorretas sobre o município.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
Jéssica Gomes Dias
4920
Advogado I
19
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por apresentar duplicidade de resposta.
Em sua alegação, a candidata informa que Mar de Espanha faz parte do
Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas. Desta forma, ela entende
que a opção “a” também estaria incorreta já que informa que o município
de Mar de Espanha faz parte do Circuito Turístico Recanto dos Barões.
O gabarito oficial aponta a opção “c” como resposta para a questão, pois
apresenta um equívoco em relação ao IDHM do município. Segundo o
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o município possui um IDHM
de 0,684.
A Banca esclarece que o site do Circuito Turístico Recanto dos Barões
ainda aponta Mar de Espanha como um de seus integrantes. Vejamos:
Terras férteis e abundantes em águas. Terras ricas, terras de barões!
O Circuito Recanto dos Barões é composto das cidades que surgiram das lavouras
de café, produto cujo cultivo se tornou a principal atividade do Brasil, após o
declínio do ouro. Primeiramente, surgiram as plantações; depois, as capelas e os
arraiais, seguidos das estradas, das pontes e das ferrovias, que impulsionavam o
seu desenvolvimento. Os pioneiros na implantação das lavouras receberam o
título de Barão do Império pelos serviços prestados à Coroa. Entre eles, o Barão
de Ayruroca, o Barão de Louriçal, o Barão de Itamarandiba, o Barão de Catas
Altas,
o
Barão
de
Pontal
e
o
Barão
da
Conceição.
As cidades de Bicas, Chácara, Chiador, Guarará, Maripá de Minas, Mar de
Espanha, Pequeri e Senador Cortês foram, um dia, terras de barões, mas ainda se
mantêm ricas com a arquitetura da época do período do Império, a vida típica da
fazenda, as águas e as cachoeiras da bacia do Rio Cágado.[...]
A Banca esclarece, ainda, que durante o período de pesquisa e
elaboração das questões, o site da Prefeitura Municipal de Mar de
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Espanha não apresentava a informação sobre o Circuito Turístico
Caminhos Verdes de Minas, o que influenciou na elaboração da questão.
Diante do exposto e das alegações apresentadas pela candidata,
acompanhas por cópia da publicação no site da Prefeitura Municipal de
Mar de Espanha, a Banca reconhece que há duplicidade de resposta,
com duas informações incorretas sobre o município.
Decisão

Diante do exposto, a banca reconhece a duplicidade de resposta e decide
anular a questão para não prejudicar os candidatos.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
Patrícia de Fátima Alves Dias
4480
Professor 6º ao 9º ano - Ciências
19
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há erro material sobre informações do município referente à
alternativa “b” sobre as cidades que fazem divisa com Mar de Espanha.
A Banca esclarece que a referida questão já está anulada por duplicidade
de resposta no gabarito. Por isso, considerou desnecessário discutir o
mérito da argumentação da candidata.

Decisão

A Banca reafirma que a questão nº 19 foi anulada. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

08
Matheus Sales Poli Ferolla
7150
Advogado I
19
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há erro sobre informações do município de Mar de Espanha
referente à alternativa “a”, questionando a afirmação de que o cultivo do
café se tornou a principal atividade do Brasil, após o declínio do ouro.
A Banca esclarece que a referida questão já está anulada por duplicidade
de resposta no gabarito. Por isso, considerou desnecessário discutir o
mérito da argumentação do candidato.

Decisão

A Banca reafirma que a questão nº 19 foi anulada. Recurso deferido.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

09
Maria Eduarda Katharine Rodrigues
7800
Advogado II
19
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há erro sobre informações do município de Mar de Espanha
referente à alternativa “a”, questionando a afirmação de que o cultivo do
café se tornou a principal atividade do Brasil, após o declínio do ouro.

Decisão

A Banca esclarece que a referida questão já está anulada por duplicidade
de resposta no gabarito. Por isso, considerou desnecessário discutir o
mérito da argumentação da candidata.
A Banca reafirma que a questão nº 19 foi anulada. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

10
Áttica Maria de Castro Penchel
3810
Advogado II
19
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há erro sobre informações do município de Mar de Espanha
referente à alternativa “a”, questionando a afirmação constante na
alternativa “c” sobre os municípios que fazem divisa com Mar de Espanha
A Banca esclarece que a referida questão já está anulada por duplicidade
de resposta no gabarito. Por isso, considerou desnecessário discutir o
mérito da argumentação da candidata.

Decisão

A Banca reafirma que a questão nº 19 foi anulada. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

11
Júlia Carla Duarte Melo
10550
Advogado I
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por entender que não há resposta correta para a mesma.
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Ao longo do recurso, a candidata argumenta que a referida lei teve sua
eficácia limitada, uma vez que foi suspensa a aplicação de multa por
decisão de um Juiz da 20ª Vara Federal do Distrito Federal.
A Banca entende a alegação da candidata, mas deseja prestar alguns
esclarecimentos. A elaboração da questão nº 20 levou em consideração
um tema atual, com ampla publicidade nos principais meios de
comunicação do país. A questão foi baseada no texto legal, que consta no
corpo da lei. Ao se verificar a íntegra da lei, é facilmente encontrado o
fragmento que prevê uma penalidade através de cobrança de multa e
perda de pontos na CNH para quem descumpri-la. A Banca ressalta que
se baseou exclusivamente no que a lei determina. O questionamento de
que a sanção prevista no texto legal será aplicada ou não, não interfere
na questão proposta pela Banca. Para resolver o teste, a candidata
deveria optar pela alternativa que apresentasse um conteúdo verdadeiro
da lei. É bom frisar que a lei 13.290/2016 é um instrumento legal que foi
devidamente aprovado. Quanto a sua aplicabilidade ou não, trata-se de
uma discussão que não interfere na questão.
Portanto, levando-se em consideração exclusivamente o texto da lei
13.290/2016, a questão apresenta como opção correta a alternativa “b”.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

12
Matheus Sales Poli Ferolla
7150
Advogado I
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por entender que a matéria cobrada não está prevista em edital. Em suas
alegações, o candidato informa que a Justiça Federal, no dia 2 de
setembro de 2016, suspendeu a lei que previa multa a quem andasse
com o farol baixo desligado. “Futuramente, no dia 11 de outubro de 2016,
o TRF da 1ª região manteve a decisão, fazendo com que a lei continuasse
suspensa”. O candidato argumenta ainda que quando a lei começou a
valer, o edital desta prova já havia sido publicado, “motivo pelo qual tal lei
não poderia servir como base para questionamentos dentro do presente
concurso, uma vez que somente pode ser cobrada em concursos lei que
já se encontra em vigor”.
Após análise do recurso, a Banca esclarece que a questão tratava de um
assunto de abrangência nacional, fartamente publicado em jornais e
revistas de circulação em todo o país, além de divulgação em outras
mídias, como internet, emissoras de TV e rádio. O texto utilizado na
questão referiu-se à criação, aprovação e início de vigência da lei
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13.290/2016, incluindo os primeiros resultados de sua aplicação. A Banca
não entende que uma posterior suspensão da lei inviabiliza sua utilização
em concurso, visto que o objetivo foi cobrar um conhecimento sobre esta
nova legislação, especificamente sobre os valores das multas. A Banca
reitera que o objeto de cobrança na questão foi divulgado de maneira
maciça, como forma de promover uma conscientização popular a respeito
desta medida que visa à segurança dos cidadãos nas rodovias do país.
A Banca entende que o assunto pode ser cobrado em concurso sem
prejuízo aos candidatos. É importante ressaltar também que o Conteúdo
Programático de Conhecimentos Gerais para o cargo aponta os seguintes
temas:
“História do Município de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais e do Brasil:
história, geografia, cultura, economia, executivo e legislativo, símbolos
municipais. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como:
desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, inovação tecnológica,
energia, política, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança,
artes, literatura e suas vinculações históricas, fatos relevantes no Brasil e no
mundo, temas noticiados pela imprensa.”
Chega a ser facilmente perceptível que a principal alegação do candidato,
de que se trata de uma matéria não prevista em edital, não pode se
sustentar. O tema da questão encaixa-se como “tópico atual e relevante
de diversas áreas”, “fatos relevantes no Brasil e no mundo, temas
noticiados pela imprensa”. A Banca ratifica que o tema em questão, ou
seja, a criação e aplicação da 13.290/2016 é atual e sua cobrança no
concurso está em consonância com o edital, o qual não apresenta
nenhuma restrição neste sentido.
A Banca não concorda também com a alegação de que foi utilizado um
tema aberto, que aceita interpretação ampla, para cobrar qualquer coisa.
A questão chega a ser simples ao solicitar ao candidato que assinale a
alternativa que apresente a sanção para quem descumprir a lei. O
gabarito oficial é “b”. Não foi exigido do candidato nenhum esforço
interpretativo e nem o enunciado da questão permite leituras subjetivas
sobre o tema.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

13
Maria Eduarda Katharine Rodrigues
7800
Advogado II
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
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A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por entender que a matéria cobrada não está prevista em edital. Em suas
alegações, a candidata informa que a Justiça Federal, no dia 2 de
setembro de 2016, suspendeu a lei que previa multa a quem andasse
com o farol baixo desligado. “Futuramente, no dia 11 de outubro de 2016,
o TRF da 1ª região manteve a decisão, fazendo com que a lei continuasse
suspensa”. A candidata argumenta ainda que quando a lei começou a
valer, o edital desta prova já havia sido publicado, “motivo pelo qual tal lei
não poderia servir como base para questionamentos dentro do presente
concurso, uma vez que somente pode ser cobrada em concursos lei que
já se encontra em vigor”.
Após análise do recurso, a Banca esclarece que a questão tratava de um
assunto de abrangência nacional, fartamente publicado em jornais e
revistas de circulação em todo o país, além de divulgação em outras
mídias, como internet, emissoras de TV e rádio. O texto utilizado na
questão referiu-se à criação, aprovação e início de vigência da lei
13.290/2016, incluindo os primeiros resultados de sua aplicação. A Banca
não entende que uma posterior suspensão da lei inviabiliza sua utilização
em concurso, visto que o objetivo foi cobrar um conhecimento sobre esta
nova legislação, especificamente sobre os valores das multas. A Banca
reitera que o objeto de cobrança na questão foi divulgado de maneira
maciça, como forma de promover uma conscientização popular a respeito
desta medida que visa à segurança dos cidadãos nas rodovias do país.
A Banca entende que o assunto pode ser cobrado em concurso sem
prejuízo aos candidatos. É importante ressaltar também que o Conteúdo
Programático de Conhecimentos Gerais para o cargo aponta os seguintes
temas:
“História do Município de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais e do Brasil:
história, geografia, cultura, economia, executivo e legislativo, símbolos
municipais. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como:
desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, inovação tecnológica,
energia, política, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança,
artes, literatura e suas vinculações históricas, fatos relevantes no Brasil e no
mundo, temas noticiados pela imprensa.”
Chega a ser facilmente perceptível que a principal alegação da candidata,
de que se trata de uma matéria não prevista em edital, não pode se
sustentar. O tema da questão encaixa-se como “tópico atual e relevante
de diversas áreas”, “fatos relevantes no Brasil e no mundo, temas
noticiados pela imprensa”. A Banca ratifica que o tema em questão, ou
seja, a criação e aplicação da 13.290/2016 é atual e sua cobrança no
concurso está em consonância com o edital, o qual não apresenta
nenhuma restrição neste sentido.
A Banca não concorda também com a alegação de que foi utilizado um
tema aberto, que aceita interpretação ampla, para cobrar qualquer coisa.
A questão chega a ser simples ao solicitar ao candidato que assinale a
alternativa que apresente a sanção para quem descumprir a lei. O
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gabarito oficial é “b”. Não foi exigido do candidato nenhum esforço
interpretativo e nem o enunciado da questão permite leituras subjetivas
sobre o tema.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

14
Áttica Maria de Castro Penchel
3810
Advogado II
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
argumentando que a lei 13.290/2016 foi revogada pela Justiça Federal no
Distrito Federal.
A Banca entende a alegação da candidata, mas deseja prestar alguns
esclarecimentos. Inicialmente é importante esclarecer que a lei não foi
revogada, mas, sim, suspensa provisoriamente. A elaboração da questão
nº 20 levou em consideração um tema atual, com ampla publicidade nos
principais meios de comunicação do país. A questão foi baseada no texto
legal, que consta no corpo da lei. Ao se verificar a íntegra da lei, é
facilmente encontrado o fragmento que prevê uma penalidade através de
cobrança de multa e perda de pontos na CNH para quem descumpri-la. A
Banca ressalta que se baseou exclusivamente no que a lei determina. O
questionamento de que a sanção prevista no texto legal será aplicada ou
não, não interfere na questão proposta pela Banca. Para resolver o teste,
a candidata deveria optar pela alternativa que apresentasse um conteúdo
verdadeiro da lei. É bom frisar que a lei 13.290/2016 é um instrumento
legal que foi devidamente aprovado. Quanto a sua aplicabilidade ou não,
trata-se de uma discussão que não interfere na questão.
Portanto, levando-se em consideração exclusivamente o texto da lei
13.290/2016, ou seja, o que ela determina, a questão apresenta como
opção correta a alternativa “b”.
Outrossim, a Banca enfatiza que as matérias jornalísticas sobre a
suspensão provisória da lei que foram publicadas nos meios de
comunicação e através das redes sociais, apresentaram o valor da multa
e o número de pontos a serem perdidos, os quais são os itens principais
da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
15
Recorrente Thaline Rodrigues Nunes Lombardi
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Inscrição
Cargo
Questão
Análise

6320
Professor de 1º ao 5º ano – Educação Infantil
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
argumentando que a lei 13.290/2016 foi suspensa pela Justiça Federal no
Distrito Federal. Ela acrescenta que, em virtude disso, o enunciado da
questão se tornou equívoco ao utilizar a palavra “descumprir” que
configura ato válido em relação à lei que não está mais em vigor.
A Banca entende a alegação da candidata, mas deseja prestar alguns
esclarecimentos. A elaboração da questão nº 20 levou em consideração
um tema atual, com ampla publicidade nos principais meios de
comunicação do país. A questão foi baseada no texto legal, que consta no
corpo da lei. Ao se verificar a íntegra da lei, é facilmente encontrado o
fragmento que prevê uma penalidade através de cobrança de multa e
perda de pontos na CNH para quem descumpri-la. A Banca ressalta que
se baseou exclusivamente no que a lei determina. O questionamento de
que a sanção prevista no texto legal será aplicada ou não, não interfere
na questão proposta pela Banca. Para resolver o teste, a candidata
deveria optar pela alternativa que apresentasse um conteúdo verdadeiro
da lei. É bom frisar que a lei 13.290/2016 é um instrumento legal que foi
devidamente aprovado. Quanto a sua aplicabilidade ou não, trata-se de
uma discussão que não interfere na questão.
Portanto, levando-se em consideração exclusivamente o texto da lei
13.290/2016, a questão apresenta como opção correta a alternativa “b”.
Outrossim, a Banca enfatiza que a lei foi suspensa provisoriamente, mas
não deixou de existir. Por isso, o emprego do verbo “descumprir”
permanece correto, já que o texto da lei prevê sanção para aqueles que
descumprirem a legislação. Ou seja, segundo a legislação, para o
motorista que descumprir o que determina o texto legal, há previsão de
multa e perda de pontos na CNH. Se esta punição será cumprida ou não,
em virtude da suspensão da lei, é uma questão que não interfere no
objetivo principal da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

16
Yasmin Magalhães Vital
6350
Fisioterapeuta
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando o cancelamento da referida
questão, argumentando que a lei 13.290/2016 foi suspensa pela Justiça
Federal no Distrito Federal.
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A Banca entende a alegação da candidata, mas deseja prestar alguns
esclarecimentos. A elaboração da questão nº 20 levou em consideração
um tema atual, com ampla publicidade nos principais meios de
comunicação do país. A questão foi baseada no texto legal, que consta no
corpo da lei. Ao se verificar a íntegra da lei, é facilmente encontrado o
fragmento que prevê uma penalidade através de cobrança de multa e
perda de pontos na CNH para quem descumpri-la. A Banca ressalta que
se baseou exclusivamente no que a lei determina. O questionamento de
que a sanção prevista no texto legal será aplicada ou não, não interfere
na questão proposta pela Banca. Para resolver o teste, a candidata
deveria optar pela alternativa que apresentasse um conteúdo verdadeiro
da lei. É bom frisar que a lei 13.290/2016 é um instrumento legal que foi
devidamente aprovado. Quanto a sua aplicabilidade ou não, trata-se de
uma discussão que não interfere na questão.
Portanto, levando-se em consideração exclusivamente o texto da lei
13.290/2016, ou seja, o que ela determina, independente da sua
suspensão, a questão apresenta como opção correta a alternativa “b”.
Outrossim, a Banca enfatiza que as matérias jornalísticas sobre a
suspensão provisória da lei que foram publicadas nos meios de
comunicação e através das redes sociais, apresentaram o valor da multa
e o número de pontos a serem perdidos, os quais são os itens principais
da questão.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

17
Liviane de P. Gonçalves Barbosa
9740
Fisioterapeuta
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando o cancelamento da referida
questão, argumentando a Justiça Federal, em Brasília, proibiu os órgãos
de fiscalização de aplicarem multas a motoristas que dirigem em rodovias
com os faróis desligados durante o dia.
A Banca entende a alegação da candidata, mas deseja prestar alguns
esclarecimentos. A elaboração da questão nº 20 levou em consideração
um tema atual, com ampla publicidade nos principais meios de
comunicação do país. A questão foi baseada no texto legal, que consta no
corpo da lei. Ao se verificar a íntegra da lei, é facilmente encontrado o
fragmento que prevê uma penalidade através de cobrança de multa e
perda de pontos na CNH para quem descumpri-la. A Banca ressalta que
se baseou exclusivamente no que a lei determina. O questionamento de
que a sanção prevista no texto legal será aplicada ou não, não interfere
na questão proposta pela Banca. Para resolver o teste, a candidata
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deveria optar pela alternativa que apresentasse um conteúdo verdadeiro
da lei. É bom frisar que a lei 13.290/2016 é um instrumento legal que foi
devidamente aprovado. Quanto a sua aplicabilidade ou não, trata-se de
uma discussão que não interfere na questão.
Portanto, levando-se em consideração exclusivamente o texto da lei
13.290/2016, ou seja, o que ela determina, independente da sua
suspensão, a questão apresenta como opção correta a alternativa “b”.
Outrossim, a Banca enfatiza que as matérias jornalísticas sobre a
suspensão provisória da lei que foram publicadas nos meios de
comunicação e através das redes sociais, apresentaram o valor da multa
e o número de pontos a serem perdidos, os quais são os itens principais
da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO MÉDIO
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Rozana de Souza Pereira
710
Auxiliar Administrativo III
22
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso alegando que a referida questão está
parcialmente correta devido à opção apresentada com o nome da cidade
de Congonhas do Campo. Nas suas alegações, a candidata informa que,
segundo o IBGE e o site do município de Congonhas, a Lei Estadual nº
336, de 27 de dezembro de 1948, simplificou a denominação do
município, reduzindo-a para Congonhas. Em suas alegações, a candidata
cita ainda que, em 31/08/2003, houve uma tentativa através de plebiscito
de restaurar o nome “Congonhas do Campo”, mas os eleitores optaram
pelo nome Congonhas. Em virtude disso, ela questiona a elaboração da
questão.
A Banca esclarece que a referida questão apresentou um texto sobre o
acervo arquitetônico e artístico de Minas Gerais, citando os trabalhos de
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Mestre Ataíde. O enunciado da
questão solicitou à candidata que apontasse uma cidade que não possuía
obras deste acervo artístico e arquitetônico. Entre as opções de resposta,
constavam:
A) Ouro Preto
B) Diamantina
C) São Lourenço
D) Congonhas do Campo
Entre as opções de resposta, a opção a ser marcada é a “C”, pois São
Lourenço não possui trabalhos de Aleijadinho e de Mestre Ataíde. Todas
as demais cidade possuem.
O recurso não questiona o gabarito da questão, apenas salienta que o
nome da cidade constante da opção “D” está errado.
Como a própria candidata citou em seu recurso, Congonhas do Campo é
o nome pelo qual o município é conhecido além de suas fronteiras.
Inclusive, em alguns sites do Governo de Minas, o município é citado
como Congonhas do Campo. Vejam alguns exemplos:

“Minas Gerais reúne o mais importante acervo arquitetônico e artístico do
período colonial brasileiro, preservado em cidades de fama internacional
como Ouro Preto, Diamantina e Congonhas do Campo, ricas pela profusão
de obras-primas do estilo barroco, nas quais se destacam os trabalhos de
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Mestre Athaíde.[...]”,
www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas.
Este texto serviu de base para elaboração da referida questão.
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“Congonhas do Campo, cujo nome adveio da planta congonha, a exemplo
de toda a margem do Rio Paraopeba, começou a ser povoada como
alternativa de produção de alimentos, em face da tremenda fome dos
primeiros anos do século XVIII, nas proximidades das jazidas auríferas. Os
mineradores famintos instalaram-se na região onde acabaram por encontrar
mais ouro.[...] – site da Associação das Cidades Históricas de Minas
Gerais.
Poderiam ser apresentados outros sites que também se referem ao
município com o nome de Congonhas do Campo. Portanto, o que se
percebe, é que o referido município é conhecido pelos dois nomes:
Congonhas e Congonhas do Campo. Sendo assim, não se vislumbra erro
na elaboração da questão, pois o município foi citado como ele é
conhecido. Já que Congonhas e Congonhas do Campo referem-se ao
mesmo município, a Banca entende que não há falhas na elaboração da
questão.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Mariana de Souza Martins
10250
Auxiliar Administrativo II
29
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há um erro de digitação no nome de uma escola que consta
como opção de resposta, prejudicando a conclusão lógica da questão.
A Banca esclarece que a questão apresentava um pequeno texto sobre o
município
de
Mar
de
Espanha,
retirado
do
site
http://www.descubraminas.com.br, ressaltando seu rico acervo cultural. O
enunciado da questão solicitava que a candidata assinalasse um bem
cultural de Mar de Espanha que não era protegida pelo poder público. As
opções de resposta eram:
A) Igreja de Santa Efigênia
B) Escola Estadual Estevão Pinho
C) Capela Nossa Senhora do Rosário
D) Atual prédio da Prefeitura Municipal
O gabarito oficial aponta a opção “D”. Porém constatamos que na opção
“B” há um erro de digitação, visto que o nome da escola é Estevão Pinto,
e não “Pinho” como está grafado.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
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ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Luísa Paiva Oliveira
8580
Auxiliar Administrativo II
29
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há um erro de digitação no nome de uma escola que consta
como opção de resposta, prejudicando a conclusão lógica da questão.
A Banca esclarece que a questão apresentava um pequeno texto sobre o
município
de
Mar
de
Espanha,
retirado
do
site
http://www.descubraminas.com.br, ressaltando seu rico acervo cultural. O
enunciado da questão solicitava que a candidata assinalasse um bem
cultural de Mar de Espanha que não era protegida pelo poder público. As
opções de resposta eram:
A) Igreja de Santa Efigênia
B) Escola Estadual Estevão Pinho
C) Capela Nossa Senhora do Rosário
D) Atual prédio da Prefeitura Municipal
O gabarito oficial aponta a opção “D”. Porém constatamos que na opção
“B” há um erro de digitação, visto que o nome da escola é Estevão Pinto,
e não “Pinho” como está grafado.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
Lucília Oliveira Mantuani
10980
Agente Fiscal
29
Recurso procedente: assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
alegando que há duas respostas corretas, pois Capela Nossa Senhora do
Rosário e Igreja Santa Efigênia não são bens tomados pelo município.
A Banca esclarece que a referida questão foi anulada por uma falha de
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digitação. Por isso, considerou desnecessário discutir o mérito da
argumentação da candidata.
Decisão

A Banca reafirma que a questão nº 29 foi anulada. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Mariana de Souza Martins
10250
Auxiliar Administrativo II
30
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por não concordar com o gabarito oficial. Entre as suas alegações, a
candidata defende que apenas o item I está correto e não há essa opção
de resposta. Ela sugere que os itens II e III apresentam erros. Segundo
ela, o município de Mar de Espanha foi criado em 10 de setembro de
1851 e não em 27 de junho de 1859 como consta no item II. Ela também
acrescenta que o item III apresenta falhas, pois o município não tem três
distritos e não é cortado por três rios.
A Banca esclarece que o texto constante do item III apresenta erros, que
muito bem foram percebidos pela candidata. Já o item II, a sua
elaboração está correta. É importante não confundir criação de Mar de
Espanha (10 de setembro de 1851) com elevação de Mar de Espanha a
município (27 de junho de 1859). Observe o recorte histórico sobre Mar de
Espanha:
“Em 10 de setembro de 1851, pela Lei nº 514, graças à interferência e
prestígio do Barão de Aiuruoca junto ao governo, foi transferida a sede de
Vila de São João Nepomuceno para o Arraial do Cágado que adotou o
nome de Mar de Espanha”. (Trecho de artigo de autoria de Joberto
Miranda Rodrigues publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Mar
de Espanha)
Neste recorte, não afirma que a elevação de Mar de Espanha a município
ocorreu nesta data. Observe agora um outro recorte deste mesmo artigo
“Em 27 de junho de 1859, Mar de Espanha passa a município. O mérito
do projeto de elevação da vila à cidade cabe ao deputado Monteiro de
Castro”. (Trecho de artigo de autoria de Joberto Miranda Rodrigues
publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha)
Portanto, o item II não apresenta erros e está baseado neste artigo sobre
a história de Mar de Espanha que foi publicado no site oficial da Prefeitura
do Município. Ao dar publicidade a este artigo, a Prefeitura conferiu
legitimidade e veracidade ao texto de autoria de Joberto Miranda
Rodrigues.
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Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
Lucília Oliveira Mantuani
10980
Agente Fiscal
30
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por não concordar com o gabarito oficial. Entre as suas alegações, a
candidata defende que apenas o item I está correto e não há essa opção
de resposta. Ela sugere que os itens II e III apresentam erros. Segundo
ela, o mérito do projeto de elevação da vila à cidade não cabe ao
deputado Monteiro de Castro, “uma vez que quem a fez foi Herculano
Reis Coutinho e sancionada por Joaquim Delfim Ribeiro da Luz”.
A Banca esclarece que o texto constante do item II foi elaborado tendo
como suporte o Relato sobre a História de Mar de Espanha, de autoria de
Joberto Miranda Rodrigues, publicado no site oficial da Prefeitura de Mar
de Espanha. Em seu texto, cujo fragmento foi transcrito no item II, o autor
não afirma que o deputado Monteiro de Castro foi o autor da lei. Ele
ressalta a participação ativa do ilustre parlamentar na concretização
desse projeto. O fato de não ser o autor não subtrai do ilustre deputado os
méritos desta importante conquista. Ao citar Monteiro de Castro, o relato
histórico impede que a História cometa o equívoco do esquecimento em
torno do nome de uma ilustre personalidade que teve influência decisiva
na elevação de Mar de Espanha a município. Além disso, ao publicar o
texto em seu site oficial, a Prefeitura Municipal de Mar de Espanha
confere ao relato histórico legitimidade e veracidade, reconhecendo
publicamente os méritos do deputado Monteiro de Castro. Se assim não
fosse, o site não faria a publicação.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Heron Nogueira da Silva
4930
Motorista
29
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O gabarito oficial aponta a alternativa “C” como correta, porém o
enunciado da questão solicita que o candidato aponte a alternativa que
contenha os Estados que fazem divisa com Minas Gerias. Sendo o
Distrito Federal uma unidade federativa que não é estado e não possui
municípios como os demais, a Banca julga o recurso procedente e opta
pela anulação da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera procedente o recurso, reconhece
que não há alternativa correta e se posiciona de acordo com a anulação
da referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
José Geraldo Rosa
4570
Operador de Máquinas Pesadas
29
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
O gabarito oficial aponta a alternativa “C” como correta, porém o
enunciado da questão solicita que o candidato aponte a alternativa que
contenha os Estados que fazem divisa com Minas Gerias. Sendo o
Distrito Federal uma unidade federativa que não é estado e não possui
municípios como os demais, a Banca julga o recurso procedente e opta
pela anulação da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera procedente o recurso, reconhece
que não há alternativa correta e se posiciona de acordo com a anulação
da referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Eli Medeiros
2050
Motorista
29
Recurso procedente: assiste razão ao candidato.
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O gabarito oficial aponta a alternativa “C” como correta, porém o
enunciado da questão solicita que o candidato aponte a alternativa que
contenha os Estados que fazem divisa com Minas Gerias. Sendo o
Distrito Federal uma unidade federativa que não é estado e não possui
municípios como os demais, a Banca julga o recurso procedente e opta
pela anulação da questão.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera procedente o recurso, reconhece
que não há alternativa correta e se posiciona de acordo com a anulação
da referida questão.
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MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Alexandre Rocha
9570
Auxiliar Administrativo I
11
Segue abaixo a resolução da questão comprovando que a mesma
encontra-se correta, alternativa D.
Calcula-se, corretamente, o montante da aplicação, utilizando-se a
expressão de juros compostos e faz-se M = C(1 + i)n = 1800 (1 +
0,0155)3= 1885,00.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Luísa Paiva Oliveira
8580
Auxiliar Administrativo II
12
Segue abaixo a resolução da questão:
Percebendo que a imagem de zero é 3 e que a imagem de 1 é 6, faz:

𝑘𝑎0 = 3 → 𝑘 = 3 𝑒 3 𝑥 𝑎1 = 6 → 3𝑎 = 6 → 𝑎 = 2 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 3 + 2 = 5
Então como mostra a resolução, a alternativa C, consta no gabarito
corretamente.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Leonardo Cabral de Carvalho
3770
Auxiliar Administrativo II
15
Segue abaixo a resolução da questão:
Construindo uma tabela.
Olhos Verdes
Olhos Não Verdes

Louras Não Louras
a
b
c
d
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Se x é o número de mulheres, então:
I. a + c = x / 3 (terça parte tem cabelos louros)
II. a + b = x / 4 ⇒ c + d = (3x) / 4 (quarta parte tem olhos verdes)
III. a = c (das que têm cabelo louro, metade tem olhos verdes)
A probabilidade de não ser loura nem ter olhos verdes é d / x.
De I e III temos que c = x / 6. Substituindo em II temos d = (3x / 4) – x / 6 =
7x
/
12.
Portanto, d / x = 7 / 12.
Alternativa: B
Comprovando acima a questão e tendo como opção correta, a alternativa
B.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
Lucília Oliveira Mantuani
10980
Agente Fiscal
16
Segue abaixo a resolução da questão comprovando como uma única
opção como correta, a alternativa C.
Portanto a questão está correta.

Calcula:
1) 60 + 50 – 30 = 80, que é o total daqueles que votaram uma ou duas
vezes em axé e sertaneja
2) 40 – 5 – 10 = 25, que são os que votaram apenas em música funk, os
quais faltavam ser contados.
3) Faz a soma 80 + 25 + 6 = 111
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Leonardo Cabral de Carvalho
3770
Auxiliar Administrativo II
19
A Banca reconhece que a questão não pode ser resolvida devido a erros
na digitação que prejudicaram o entendimento dos candidatos, por este
motivo, julga-se procedente o pedido de anulação da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
Bruno Silva Nery
4680
Auxiliar Administrativo III
19
A Banca reconhece que a questão não pode ser resolvida devido a erros
na digitação que prejudicaram o entendimento dos candidatos, por este
motivo, julga-se procedente o pedido de anulação da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
Rozana de Souza Pereira
4680
Auxiliar Administrativo III
19
A Banca reconhece que a questão não pode ser resolvida devido a erros
na digitação que prejudicaram o entendimento dos candidatos, por este
motivo, julga-se procedente o pedido de anulação da questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.
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MATEMÁTICA – ELEMENTAR
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Mateus Eungênio Bezerra
20
Morotista
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Joel Lopes Júnior
2870
Morotista
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo

03
Heron Nogueira da Silva
4930
Morotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 02/2016

Questão
Análise

15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
José Geraldo Rosa
4570
Operador de Máquinas Pesadas
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Claudio Luiz Mauricio
2170
Vigia
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
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Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.
Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
Thaís Fiochi Martins
3280
Servente Escolar
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
Renato de Araújo Lima
10810
Operário
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.
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Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

08
Ricardo de Oliveira Veras Borges
13730
Operário
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

09
Eli Medeiros
2050
Morotista
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

10
Marcos Paulo da Silva Rocha
13220
Morotista
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

11
Michel Joseph Farage
8790
Morotista
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

12
Valkíria de Souza Silva Gomes
13013
Servente Escolar
15
Recurso procedente.
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A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.
Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

13
Jeferson da Silva Fernandes
2260
Morotista
15
Recurso procedente.
A Banca reconhece que a questão tem como única alternativa correta a
letra “A”: 150 minutos.
Sendo 1 hora igual a 60 minutos:
2 horas = 2x 60 minutos = 120 minutos
Meia hora = 60 minutos / 2 = 30 minutos
2 horas e meia = 120 minutos + 30 minutos = 150 minutos.

Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação do
gabarito e aponta como alternativa correta letra “A”. Recurso deferido.
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EDUCAÇÃO PÚBLICA
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Márcia Helena Kaizer R. Tostes
9880
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por entender que a lei citada na questão “já está cancelada e não é desse
modo que um professor trabalha a Educação para o Trânsito na sala de
aula”.
A Banca discorda da alegação da candidata de que a referida lei está
cancelada. A informação correta é que a lei foi suspensa provisoriamente,
depois de ter entrado em vigor. A Banca esclarece que a elaboração da
questão nº 20 levou em consideração um tema atual, com ampla
publicidade nos principais meios de comunicação do país. A questão foi
baseada no texto legal, que consta no corpo da lei. Ao se verificar a
íntegra da lei, é facilmente encontrado o fragmento que prevê uma
penalidade através de cobrança de multa e perda de pontos na CNH para
quem descumpri-la. A Banca ressalta que se baseou exclusivamente no
que a lei determina. O questionamento de que a sanção prevista no texto
legal será aplicada ou não, não interfere na questão proposta pela Banca.
Para resolver o teste, a candidata deveria optar pela alternativa que
apresentasse um conteúdo verdadeiro da lei. É bom frisar que a lei
13.290/2016 é um instrumento legal que foi devidamente aprovado.
Quanto a sua aplicabilidade ou não, trata-se de uma discussão que não
interfere na questão.
A Banca ressalta também que, ao elaborar a referida questão, o objetivo
foi cobrar da candidata conhecimento sobre esse assunto que foi alvo de
enorme divulgação dos meios de comunicação e redes sociais. Não se
questiona aqui o modo como o professor trabalha o tema em sala de aula.
Portanto, a alegação da candidata se mostra incompatível com a questão
e sem força argumentativa para reivindicar a anulação do teste.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
Ana Maria Galo de Vito
11980
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
20
Recurso Improcedente: Não assiste razão à candidata.
A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da referida questão,
por entender que a lei citada na questão “já está cancelada e não é desse
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modo que um professor trabalha a Educação para o Trânsito na sala de
aula”.
A Banca discorda da alegação da candidata de que a referida lei está
cancelada. A informação correta é que a lei foi suspensa provisoriamente,
depois de ter entrado em vigor. A Banca esclarece que a elaboração da
questão nº 20 levou em consideração um tema atual, com ampla
publicidade nos principais meios de comunicação do país. A questão foi
baseada no texto legal, que consta no corpo da lei. Ao se verificar a
íntegra da lei, é facilmente encontrado o fragmento que prevê uma
penalidade através de cobrança de multa e perda de pontos na CNH para
quem descumpri-la. A Banca ressalta que se baseou exclusivamente no
que a lei determina. O questionamento de que a sanção prevista no texto
legal será aplicada ou não, não interfere na questão proposta pela Banca.
Para resolver o teste, a candidata deveria optar pela alternativa que
apresentasse um conteúdo verdadeiro da lei. É bom frisar que a lei
13.290/2016 é um instrumento legal que foi devidamente aprovado.
Quanto a sua aplicabilidade ou não, trata-se de uma discussão que não
interfere na questão.
A Banca ressalta também que, ao elaborar a referida questão, o objetivo
foi cobrar da candidata conhecimento sobre esse assunto que foi alvo de
enorme divulgação dos meios de comunicação e redes sociais. Não se
questiona aqui o modo como o professor trabalha o tema em sala de aula.
Portanto, a alegação da candidata se mostra incompatível com a questão
e sem força argumentativa para reivindicar a anulação do teste.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
Ítalo da Cruz Pacheco
10130
Professor 6º ao 9º ano - Ciências
24
A Banca examinou o recurso e percebeu que houve um erro de digitação
na data da lei citada na questão o que dá uma duplicidade na resposta.
Desta forma anula-se a questão.
Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
Patrícia de Fátima Alves Dias
4480
Professor 6º ao 9º ano - Ciências
24
A Banca examinou o recurso e percebeu que houve um erro de digitação
na data da lei citada na questão o que dá uma duplicidade na resposta.
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Decisão

Desta forma anula-se a questão.
Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Gisele Barbosa
7630
Professor 6º ao 9º ano - Ciências
27
A Banca examinou o recurso e pede sua atenção para o seguinte artigo:
http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2012/06/avaliacao-mediadoraponte-entre-o.html.
Desta forma esclarece a dúvida do enunciado e indefere seu recurso,
mantendo a resposta correta: Opção A.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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ESPECÍFICAS – PROF. 1º AO 5º ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
Marieta de Souza da Silva
460
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
35
A Banca examinou o recurso e percebeu que houve um equívoco ao
colocar o gabarito. Seu fundamento é plausível e a resposta correta é a
opção C.
Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação ao
elaborar o gabarito sendo a alternativa correta letra “C”.

02
Thaline Rodrigues Nunes Lombardi
6320
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
35
A Banca examinou o recurso e percebeu que houve um equívoco ao
colocar o gabarito. Seu fundamento é plausível e a resposta correta é a
opção C.
Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação ao
elaborar o gabarito sendo a alternativa correta letra “C”.

03
Marieta de Souza da Silva
460
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
38
A Banca examinou o recurso e percebeu que o texto referido era o da
questão 38 e não 8 conforme prova dada. Desta forma pede anulação da
questão.
Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

04
Márcia Helena Kaiser R. Tostes
9880
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
38
A Banca examinou o recurso e percebeu que o texto referido era o da
questão 38 e não 8 conforme prova dada. Desta forma pede anulação da
questão.
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Decisão

Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
Ana Maria G. de Vito
11980
Professor 1º ao 5º ano – Educação Infantil
38
A Banca examinou o recurso e percebeu que o texto referido era o da
questão 38 e não 8 conforme prova dada. Desta forma pede anulação da
questão.
Diante do exposto, a Banca reconhece que esta falha de digitação pode
ter prejudicado os candidatos e decide por anular a questão. Recurso
deferido.

Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
ROSEMERE GROSSI DE ARAÚJO
9330
PROFESSOR DE 1° AO 5º ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL
ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.

Trate-se de um formulário padronizado, onde devem ser inseridas apenas
as repostas assinaladas no caderno de provas. Cadernos estes em que
constavam apenas 4 alternativas (A, B, C e D), consequentemente
deveriam ser marcadas apenas as alternativas escolhidas pelo candidato
em cada questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e decide
pela não anulação da prova

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
TATIANE MARIA DA SILVA COSTA
9320
PROFESSOR DE 1° AO 5º ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL
ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.

Trate-se de um formulário padronizado, onde devem ser inseridas apenas
as repostas assinaladas no caderno de provas. Cadernos estes em que
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constavam apenas 4 alternativas (A, B, C e D), consequentemente
deveriam ser marcadas apenas as alternativas escolhidas pelo candidato
em cada questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e decide
pela não anulação da prova
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ESPECÍFICAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise
Decisão

01
Roberta Maia e Silva André
6090
Auxiliar Administrativo II
38
A Banca examinou o recurso e julgou-o procedente. Acata-se desta forma
a mudança do Gabarito Oficial para LETRA D.
Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação ao
elaborar o gabarito sendo a alternativa correta letra “D”.

02
Alexandre Rocha
9570
Auxiliar Administrativo I
38
A Banca examinou o recurso e julgou-o procedente. Acata-se desta forma
a mudança do Gabarito Oficial para LETRA D.
Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação ao
elaborar o gabarito sendo a alternativa correta letra “D”.

03
Rozana de Souza Pereira
710
Auxiliar Administrativo III
38
A Banca examinou o recurso e julgou-o procedente. Acata-se desta forma
a mudança do Gabarito Oficial para LETRA D.
Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação ao
elaborar o gabarito sendo a alternativa correta letra “D”.

04
Bruno Silva Nery
4680
Auxiliar Administrativo III
38
A Banca examinou o recurso e julgou-o procedente. Acata-se desta forma
a mudança do Gabarito Oficial para LETRA D.
Diante do exposto, a Banca reconhece que houve falha de digitação ao
elaborar o gabarito sendo a alternativa correta letra “D”.
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ESPECÍFICAS – FISIOTERAPEUTA

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
11010
FISIOTERAPEUTA
31
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Para AZEVEDO e Col. (2011), o organismo da grávida passa por várias
adaptações fisiológicas desenvolvidas pelas alterações no sistema respiratório,
cardíaco, ósseo e muscular, quando essas alterações são bem entendidas por
profissionais da área, o mesmo pode servir de mediador e realizar excelentes
melhorias na saúde da gestante.
Segundo NASCIMENTO e Col. (2014), os tipos de exercícios são definidos de
acordo com o tempo da gestação.
Artral (1999) comparou as respostas pulmonares aos exercícios em níveis leve,
moderado e máximo de VO2 e verificou que em exercícios leves a frequência
respiratória era significativamente mais alta do que nos grupos controle. Em
geral, mulheres grávidas responderam aos exercícios com aumento na ventilação
nos níveis leve e Maximo de exercícios. Nos exercícios moderados, responderam
com uma ventilação mais eficiente. Isso pode ser resultado da alcalose
respiratória primaria da gravidez. As mulheres grávidas mostraram frequência
respiratória mais baixa e volume corrente igual ao grupo controle.
Além desta influência direta, há uma significativa melhora na vascularização e no
volume placentário, o que permite um melhor suprimento de nutrientes para o
feto assim como sua melhor oxigenação. A prática de exercícios regulares
proporciona adaptações fisiológicas em diferentes sistemas da gestante, no
respiratório a hiperventilação é adaptada de acordo com a intensidade dos
exercícios, um mecanismo de equilíbrio ácido-base controla essa ventilação
mantendo adequada oxigenação, estruturalmente há uma adaptação pela
hiperinsuflação pulmonar bilateral, compensando com o aumento do volume
corrente inspiratório, minimizando a frequência respiratória.
Fonte:
ARTAL, R. O exercício na gravidez. 2ed. São Paulo: Manole, 1999.
BARROS, T. L.; GHORAYEB, N. Exercícios, saúde e gravidez. In: Preparação
Fisiológica, Avaliação Médica, Aspectos Especiais e Preventivos. São Paulo:
Atheneu, 1999.
GUYTON, A.C. & HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 9 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
MATSUDO, V. K. R.; MATSUDO, S. M. M. Atividade física e esportiva na gravidez.
In: TEDESCO, J. J. A grávida. São Paulo: Atheneu, 2000. p. 59-81.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
11010
FISIOTERAPEUTA
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
A maioria das lesões dos nervos periféricos é produzida por estiramento,
laceração ou tração, sendo pouco freqüente a secção completa do nervo. Isto se
deve ao fato de serem estruturas muito plásticas.
Numa lesão traumática, o nervo é freqüentemente comprimido, distendido e
algumas vezes rompido. Em qualquer destes exemplos, a lesão do nervo provoca
modificações orgânicas ou funcionais no músculo e na pele que é inervada.
Nestes casos existem três tipos de alterações patológicas dos nervos periféricos
que foram descritos por Seddon. Esses três são Neuropraxia, Axôniotmese e
Neurotmese.
A axonotmese caracteriza-se por lesão axonal e da bainha de mielina, porém
com preservação do endoneuro. Este tipo de lesão danifica os axônios, mas não
há dano na formação estrutural do nervo em si.
Os axônios distais à lesão sofrem uma degeneração walleriana. Na fase aguda

provoca quadro eletrofisiológico semelhante ao da neuropraxia,
chamado de pseudo bloqueio da condução. Entretanto, após o quinto dia
de lesão, os potenciais motores e sensoriais tornam-se anormais distalmente à
lesão e após há segunda semana, potenciais de desnervação começam a surgir,
em grande quantidade.
Fonte:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe4ecAK/trabalho-neuropraxia-outros
http://www.emglab.com.br/html/trauma_de_nervos.html
http://aquavida.pt/pt/artigos/ver/lesao-do-plexo-braquial-traumatico-eobstetrico
http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/neuro/neurot
mese.htm
Em análise, fica comprovado que a Neuropraxia e Axonotmese em sua fase
aguda ocorre uma semelhança eletrofisiológica nos primeiros cinco dias de
lesão, dificultando a interpretação.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
03
Recorrente YASMIN MAGALHÃES VITAL
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Inscrição
Cargo
Questão
Análise

0006350
FISIOTERAPEUTA
33
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Músculo Tensor da Fáscia Lata
É um músculo largo e plano, carnoso em sua face externa e tendinoso em sua
face interna. Está situado na face lateral da coxa e do quadril.
Origem: Espinha ilíaca ântero-superior
Inserção: Extremidade lateral da tíbia, abaixo do côndilo lateral através do

trato íliotibial
Inervação: Nervo glúteo superior
Ação: Flexão, abdução e rotação medial do quadril e estabilização do joelho.
A fáscia lata recobre toda a coxa e recebe esse nome pela sua ampla extensão.
Proximalmente, na face anterior da coxa, ela é a continuação das fáscias
abdominal externa e toracolombar, nessa região ela se insere no osso do quadril
e no ligamento inguinal. Na região posterior da parte proximal ela se continua à
aponeurose glútea. Distalmente continua-se com a fáscia da perna, tendo limites
imprecisos. Medialmente reveste a musculatura adutora e essa é a sua porção
mais delgada e não aponeurótica. Na porção lateral ela se insere na crista ilíaca e
próximo ao trocanter maior do fêmur adquire um aspecto tendíneo chamado de
trato íliotibial, que corre por toda a face lateral da coxa, sobre o m. vasto lateral
para se inserir na tíbia.
Historicamente o trato Iliotibial foi descrito pela primeira vez por Vesalius em
1543, recebendo grande contribuição nos seus estudos em 1843 pelo francês
Maissiat (Faixa de Maissiat). Anatomicamente é uma estrutura complexa,
formada por parte das inserções dos músculos glúteo máximo e tensor da fáscia
lata, e pela fáscia lateral da coxa, sendo denominada aponeurose glútea.
Apresenta trajeto distal na coxa, inserindo-se no Tubérculo de Gerdy

na Tíbia, na retinácula lateral da patela e na fáscia da perna.
O Trato Íliotibial (TIT) é uma fáscia longa localizada na face lateral da coxa.
Origina-se de um pequeno feixe muscular no osso ilíaco na pelve onde é
denominado de tensor da fáscia lata. Transcorre toda extensão lateral da coxa e

insere-se abaixo da superfície articular do joelho em uma região
denominada de Tubérculo de Gerdy (região ântero lateral e proximal da
tíbia).
Fonte:
http://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistemamuscular/musculos-do-membro-inferior/musculos-da-coxa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tensor_da_f%C3%A1scia_lata
http://anatomiaonline.com/musculos-do-membro-inferior/
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXaIAH/origem-insercao-mmii?part=2
http://cadernoedf.blogspot.com.br/2015/02/origem-e-insercao-dos-musculosdos.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerdy%27s_tubercle
http://www.gustavokaempf.com.br/index.php/patologias/tendao/sindrome-do-
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trato-iliotibial.html
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=2497&idioma=Portugues
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010039842014000100033&script=sci_arttext&tlng=pt.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera improcedente o recurso e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
LIVIANE DE P. GONÇALVES BARBOSA
0009740
FISIOTERAPEUTA
33
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Músculo Tensor da Fáscia Lata
É um músculo largo e plano, carnoso em sua face externa e tendinoso em sua
face interna. Está situado na face lateral da coxa e do quadril.
Origem: Espinha ilíaca ântero-superior
Inserção: Extremidade lateral da tíbia, abaixo do côndilo lateral através do

trato íliotibial
Inervação: Nervo glúteo superior
Ação: Flexão, abdução e rotação medial do quadril e estabilização do joelho.
A fáscia lata recobre toda a coxa e recebe esse nome pela sua ampla extensão.
Proximalmente, na face anterior da coxa, ela é a continuação das fáscias
abdominal externa e toracolombar, nessa região ela se insere no osso do quadril
e no ligamento inguinal. Na região posterior da parte proximal ela se continua à
aponeurose glútea. Distalmente continua-se com a fáscia da perna, tendo limites
imprecisos. Medialmente reveste a musculatura adutora e essa é a sua porção
mais delgada e não aponeurótica. Na porção lateral ela se insere na crista ilíaca e
próximo ao trocanter maior do fêmur adquire um aspecto tendíneo chamado de
trato íliotibial, que corre por toda a face lateral da coxa, sobre o m. vasto lateral
para se inserir na tíbia.
Historicamente o trato Iliotibial foi descrito pela primeira vez por Vesalius em
1543, recebendo grande contribuição nos seus estudos em 1843 pelo francês
Maissiat (Faixa de Maissiat). Anatomicamente é uma estrutura complexa,
formada por parte das inserções dos músculos glúteo máximo e tensor da fáscia
lata, e pela fáscia lateral da coxa, sendo denominada aponeurose glútea.
Apresenta trajeto distal na coxa, inserindo-se no Tubérculo de Gerdy

na Tíbia, na retinácula lateral da patela e na fáscia da perna.
O Trato Íliotibial (TIT) é uma fáscia longa localizada na face lateral da coxa.
Origina-se de um pequeno feixe muscular no osso ilíaco na pelve onde é
denominado de tensor da fáscia lata. Transcorre toda extensão lateral da coxa e

insere-se abaixo da superfície articular do joelho em uma região
denominada de Tubérculo de Gerdy (região ântero lateral e proximal da
tíbia).
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Fonte:
http://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistemamuscular/musculos-do-membro-inferior/musculos-da-coxa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tensor_da_f%C3%A1scia_lata
http://anatomiaonline.com/musculos-do-membro-inferior/
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABXaIAH/origem-insercao-mmii?part=2
http://cadernoedf.blogspot.com.br/2015/02/origem-e-insercao-dos-musculosdos.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerdy%27s_tubercle
http://www.gustavokaempf.com.br/index.php/patologias/tendao/sindrome-dotrato-iliotibial.html
http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=2497&idioma=Portugues
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010039842014000100033&script=sci_arttext&tlng=pt.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera improcedente o recurso e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
THATIANA PAULA FARIA
10200
FISIOTERAPEUTA
34
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
A tendinite ou tenossinovite é uma inflamação na Bainha do tendão ( Fina
camada que envolve e lubrifica o tendão) que pode ser causado por um esforço
repetido ou por uma doença. O trauma local também pode provocar tendinite.
Os principais sintomas são: Dor edema, Hiperemia (vermelhidão) e pode surgir
crepitação ( ao colocarmos a mão sobre o local sentimos uma discreta vibração
durante o movimento do tendão).
Fonte: http://www.marcosbritto.com/2010/04/tendinite.html
http://rihuc.huc.minsaude.pt/bitstream/10400.4/1278/1/Avalia%C3%A7%C3%A
3o%20membro%20superior%20-%20alguns%20apontamentos.pdf
https://books.google.com.br/books?id=hjf7AwAAQBAJ&pg=PA259&lpg=PA259&
dq=tenossinovite+glenoumeral+crepita%C3%A7%C3%B5es&source=bl&ots=o6xz
_SO3W9&sig=8-fkxPGoyHRIO8poTpzAKnnev9g&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwi6gpfpkP7PAhUJFJAKHUMoCls4ChDoAQg5MAg#v=onep
age&q=tenossinovite%20glenoumeral%20crepita%C3%A7%C3%B5es&f=false

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera improcedente o recurso e mantém
o gabarito oficial.

Recurso

06
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Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

Liviane de P.Gouçalves Barbosa
0009740
FISIOTERAPEUTA
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Classificação das Paralisias Faciais
Paralisia Facial Periférica
Sua causa é a lesão dos neurônios do nervo facial, quer do corpo celular, quer
dos axônios, em qualquer parte do trajeto nervoso. Há paralisia de toda a
musculatura mímica de uma hemiface, a rima bucal desvia-se para o lado sadio
devido à redução do tono no lado afetado, e o olho mantém-se aberto pela ação
do músculo elevador da pálpebra (III nervo). Movimentos como franzir a testa,
assobiar e exibir os dentes como num sorriso, tornam-se impossíveis. Quando a
lesão acomete fibras do nervo intermédio, pode haver déficit da gustação dos
dois terços anteriores da língua e redução da secreção lacrimal (NITRINI, 2005).
Paralisia Facial Central
Apresenta-se contralateral à lesão, acometendo apenas o andar inferior da face,
isentando, por exemplo, o orbicular dos olhos. Isso se deve ao fato de que a
principal eferência do núcleo facial provém do córtex cerebral, através do trato
córtico-nuclear e a porção dorsal do núcleo, que inerva a metade superior de
uma hemiface, recebe eferências corticais dos hemisférios ipsi e contralateral. A
porção ventral do núcleo, responsável pela inervação da musculatura mímica da
metade inferior da hemiface, recebe apenas impulsos do hemisfério
contralateral. Lesões supranucleares unilaterais causam a paralisia facial central,
onde apenas a motricidade mímica da parte inferior da hemiface contralateral é
comprometida, e a mímica da porção superior é pouco ou nada afetada, devido
à inervação bilateral (NITRINI, 2005).
Fonte:http://www.efdeportes.com/efd146/etiologia-da-paralisia-facialperiferica.htm
https://books.google.com.br/books?id=pAWz3skSEmUC&pg=PA168&lpg=PA168
&dq=neuroanatomia+paralisia+facial&source=bl&ots=HlmPvmvWHN&sig=slg2YJ
4Y68huWkwlDi0beTCcuHg&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjc6tXMtYXQAhVLiJAKHdGAA2IQ6AEIYzAN#v=onepage&
q=neuroanatomia%20paralisia%20facial&f=false
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=2583
Em análise, a formulação da pergunta poderia ter acrescentado maior
especificação dos sinais clínicos encontrados na lesão do nervo facial, tornando
a questão de difícil orientação para interpretação, tal como poderia ser lesão do
neurônio motor inferior ou lesão do neurônio motor superior, os sinais clínicos
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ajudaria a definir o tipo de lesão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
THATIANA PAULA FARIA
10200
FISIOTERAPEUTA
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.

Classificação das Paralisias Faciais
Paralisia Facial Periférica
Sua causa é a lesão dos neurônios do nervo facial, quer do corpo celular, quer
dos axônios, em qualquer parte do trajeto nervoso. Há paralisia de toda a
musculatura mímica de uma hemiface, a rima bucal desvia-se para o lado sadio
devido à redução do tono no lado afetado, e o olho mantém-se aberto pela ação
do músculo elevador da pálpebra (III nervo). Movimentos como franzir a testa,
assobiar e exibir os dentes como num sorriso, tornam-se impossíveis. Quando a
lesão acomete fibras do nervo intermédio, pode haver déficit da gustação dos
dois terços anteriores da língua e redução da secreção lacrimal (NITRINI, 2005).
Paralisia Facial Central
Apresenta-se contralateral à lesão, acometendo apenas o andar inferior da face,
isentando, por exemplo, o orbicular dos olhos. Isso se deve ao fato de que a
principal eferência do núcleo facial provém do córtex cerebral, através do trato
córtico-nuclear e a porção dorsal do núcleo, que inerva a metade superior de
uma hemiface, recebe eferências corticais dos hemisférios ipsi e contralateral. A
porção ventral do núcleo, responsável pela inervação da musculatura mímica da
metade inferior da hemiface, recebe apenas impulsos do hemisfério
contralateral. Lesões supranucleares unilaterais causam a paralisia facial central,
onde apenas a motricidade mímica da parte inferior da hemiface contralateral é
comprometida, e a mímica da porção superior é pouco ou nada afetada, devido
à inervação bilateral (NITRINI, 2005).
Fonte:http://www.efdeportes.com/efd146/etiologia-da-paralisia-facialperiferica.htm
https://books.google.com.br/books?id=pAWz3skSEmUC&pg=PA168&lpg=PA168
&dq=neuroanatomia+paralisia+facial&source=bl&ots=HlmPvmvWHN&sig=slg2YJ
4Y68huWkwlDi0beTCcuHg&hl=pt-
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BR&sa=X&ved=0ahUKEwjc6tXMtYXQAhVLiJAKHdGAA2IQ6AEIYzAN#v=onepage&
q=neuroanatomia%20paralisia%20facial&f=false
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=2583
Em análise, a formulação da pergunta poderia ter acrescentado maior
especificação dos sinais clínicos encontrados na lesão do nervo facial, tornando
a questão de difícil orientação para interpretação, tal como poderia ser lesão do
neurônio motor inferior ou lesão do neurônio motor superior, os sinais clínicos
ajudaria a definir o tipo de lesão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

08
YASMIN MAGALHÃES VITAL
0006350
FISIOTERAPEUTA
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.

Classificação das Paralisias Faciais
Paralisia Facial Periférica
Sua causa é a lesão dos neurônios do nervo facial, quer do corpo celular, quer
dos axônios, em qualquer parte do trajeto nervoso. Há paralisia de toda a
musculatura mímica de uma hemiface, a rima bucal desvia-se para o lado sadio
devido à redução do tono no lado afetado, e o olho mantém-se aberto pela ação
do músculo elevador da pálpebra (III nervo). Movimentos como franzir a testa,
assobiar e exibir os dentes como num sorriso, tornam-se impossíveis. Quando a
lesão acomete fibras do nervo intermédio, pode haver déficit da gustação dos
dois terços anteriores da língua e redução da secreção lacrimal (NITRINI, 2005).
Paralisia Facial Central
Apresenta-se contralateral à lesão, acometendo apenas o andar inferior da face,
isentando, por exemplo, o orbicular dos olhos. Isso se deve ao fato de que a
principal eferência do núcleo facial provém do córtex cerebral, através do trato
córtico-nuclear e a porção dorsal do núcleo, que inerva a metade superior de
uma hemiface, recebe eferências corticais dos hemisférios ipsi e contralateral. A
porção ventral do núcleo, responsável pela inervação da musculatura mímica da
metade inferior da hemiface, recebe apenas impulsos do hemisfério
contralateral. Lesões supranucleares unilaterais causam a paralisia facial central,
onde apenas a motricidade mímica da parte inferior da hemiface contralateral é
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comprometida, e a mímica da porção superior é pouco ou nada afetada, devido
à inervação bilateral (NITRINI, 2005).
Fonte:http://www.efdeportes.com/efd146/etiologia-da-paralisia-facialperiferica.htm
https://books.google.com.br/books?id=pAWz3skSEmUC&pg=PA168&lpg=PA168
&dq=neuroanatomia+paralisia+facial&source=bl&ots=HlmPvmvWHN&sig=slg2YJ
4Y68huWkwlDi0beTCcuHg&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjc6tXMtYXQAhVLiJAKHdGAA2IQ6AEIYzAN#v=onepage&
q=neuroanatomia%20paralisia%20facial&f=false
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=2583
Em análise, a formulação da pergunta poderia ter acrescentado maior
especificação dos sinais clínicos encontrados na lesão do nervo facial, tornando
a questão de difícil orientação para interpretação, tal como poderia ser lesão do
neurônio motor inferior ou lesão do neurônio motor superior, os sinais clínicos
ajudaria a definir o tipo de lesão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

09
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
11010
FISIOTERAPEUTA
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.

Classificação das Paralisias Faciais
Paralisia Facial Periférica
Sua causa é a lesão dos neurônios do nervo facial, quer do corpo celular, quer
dos axônios, em qualquer parte do trajeto nervoso. Há paralisia de toda a
musculatura mímica de uma hemiface, a rima bucal desvia-se para o lado sadio
devido à redução do tono no lado afetado, e o olho mantém-se aberto pela ação
do músculo elevador da pálpebra (III nervo). Movimentos como franzir a testa,
assobiar e exibir os dentes como num sorriso, tornam-se impossíveis. Quando a
lesão acomete fibras do nervo intermédio, pode haver déficit da gustação dos
dois terços anteriores da língua e redução da secreção lacrimal (NITRINI, 2005).
Paralisia Facial Central
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Apresenta-se contralateral à lesão, acometendo apenas o andar inferior da face,
isentando, por exemplo, o orbicular dos olhos. Isso se deve ao fato de que a
principal eferência do núcleo facial provém do córtex cerebral, através do trato
córtico-nuclear e a porção dorsal do núcleo, que inerva a metade superior de
uma hemiface, recebe eferências corticais dos hemisférios ipsi e contralateral. A
porção ventral do núcleo, responsável pela inervação da musculatura mímica da
metade inferior da hemiface, recebe apenas impulsos do hemisfério
contralateral. Lesões supranucleares unilaterais causam a paralisia facial central,
onde apenas a motricidade mímica da parte inferior da hemiface contralateral é
comprometida, e a mímica da porção superior é pouco ou nada afetada, devido
à inervação bilateral (NITRINI, 2005).
Fonte:http://www.efdeportes.com/efd146/etiologia-da-paralisia-facialperiferica.htm
https://books.google.com.br/books?id=pAWz3skSEmUC&pg=PA168&lpg=PA168
&dq=neuroanatomia+paralisia+facial&source=bl&ots=HlmPvmvWHN&sig=slg2YJ
4Y68huWkwlDi0beTCcuHg&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjc6tXMtYXQAhVLiJAKHdGAA2IQ6AEIYzAN#v=onepage&
q=neuroanatomia%20paralisia%20facial&f=false
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=2583
Em análise, a formulação da pergunta poderia ter acrescentado maior
especificação dos sinais clínicos encontrados na lesão do nervo facial, tornando
a questão de difícil orientação para interpretação, tal como poderia ser lesão do
neurônio motor inferior ou lesão do neurônio motor superior, os sinais clínicos
ajudaria a definir o tipo de lesão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

10
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
11010
FISIOTERAPEUTA
37
Recurso improcedente: Não Assiste razão ao candidato.
Respostas à imobilização.
Alterações morfológicas





Diminuição das proteínas contráteis no músculo imobilizado,
diminuição no diâmetro da fibra muscular, diminuição no número
de miofibrilas e diminuição na densidade capilar intramuscular
resultando em atrofia e fraqueza muscular;
A atrofia ocorre mais rápida e extensivamente nas fibras
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musculares posturais tônicas (de contração lenta) do que nas
fibras fásicas (de contração rápida);
Quanto mais tempo durar a imobilização, maior a atrofia do
músculo e a perda de força funcional.

As fibras do tipo I são mais susceptíveis à imobilização, possivelmente devido à
diminuição do potencial enzimático para a atividade oxidativa. As fibras do tipo I
parecem requerer impulsos neurais mais frequentes, e estes estão reduzidos
durante a imobilização.
Com a diminuição da atividade muscular também ocorre perda de sua massa,
sobretudo nas primeiras 72 horas de imobilização, que torna-se mais lenta à
medida que a imobilização se prolonga. Ocorre também degradação das fibras
musculares de contração lenta, pois haverá redução significativa do consumo
máximo de oxigênio e de outras substâncias importantes para que haja
contração muscular. Com isso as mitocôndrias tendem a reduzir sua atividade.
Fonte:
http://fisioterapiasemmisterios.blogspot.com.br/2012/09/alteracoesfisiologicas-provocadas-pela.html
http://valdecidionisio.com.br/bases-morfologicas-e-funcionais-musculoesqueletico
Referências Bibliográficas
1- Nordin, M; Frankel, VH. Biomecânica básica do sistema musculoesquelético.
3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
2- Smith, LK; Weiss, EL; Lehmkuhl, LD. Cinesiologia Clínica de Brunnstrom. 5 ed.
São Paulo: Manole, 1997.
3- Hamill, J.; Knutzen, K.M. Bases biomecânicas do movimento humano. 2 ed.
Editora Manole, SP, 2008.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera improcedente o recurso e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

11
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
11010
FISIOTERAPEUTA
38
Recurso improcedente: Não Assiste razão ao candidato.
O Teste de Lachman é um teste específico para verificar a integridade do
ligamento cruzados anterior (LCA) e ligamento cruzado posterior (LCP).



TESTES PARA LCA

A. TESTE DE GAVETA ANTERIOR
Polegar sobre a linha articular medial e lateral, puxar a tíbia em sua direção e se
ela deslizar debaixo do fêmur o teste é positivo.
B. TESTE DE LACHMAN
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Paciente em decúbito dorsal e com joelho entre 20 e 30º de flexão, o terapeuta
estabiliza o fêmur distal com uma mão e com a outra envolve a tíbia proximal
deslocando-a anteriormente. Dessa maneira o grau de deslocamento é
avaliado e comparado ao do joelho contralateral, avaliando a integridade do
LCA.



TESTES PARA LCP

A. TESTE DE GAVETA POSTERIOR
Polegar sobre a linha articular medial e lateral, deslocar a tíbia posteriormente,
se ela deslizar além do normal, teste positivo.
B. TESTE DE LACHMAN INVERSO
Paciente em decúbito ventral, flexionar a perna a ser examinada a 30º. Com a
mão, estabilizar a coxa posterior, assegurando-se de que os músculos
posteriores estejam relaxados. Com a mão oposta, pegar a tíbia e empurrá-la
em direção posterior. Dessa maneira o grau de deslocamento é avaliado e
comparado com o joelho contralateral, avaliando a integridade do LCP.
Fonte:
https://traumatologiaeortopedia.com.br/kb.php?mode=article&k=11
https://www.portaleducacao.com.br/fisioterapia/artigos/29670/joelho-testesespeciais-para-os-ligamentos
http://physioweb.blogs.sapo.pt/3472.html
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera improcedente o recurso e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

12
BRUNO RABITE DORNELAS
6420
FISIOTERAPEUTA
REVISÃO DOS CRITÉRIOS
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Apesar dos incessantes avisos dos fiscais, foi emitido som (vibração) de
algum aparelho eletrônico, sendo solicitada a presença do coordenador e
da representante da Comissão Especial de Concursos, quando
averiguada a situação constatou-se que existiu a emissão do som, mas
infelizmente não foi possível identificar de onde havia sido emitido,
ocasionando a não descoberta do candidato, que por regras da banca
deveria ser eliminado do certame, sendo orientado aos fiscais atenção
redobrada, para que se caso descoberto o candidato responsável pelo
ocorrido, a comissão seria chamada, para que fosse tomada as devidas
providências.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e decide
pela não anulação da prova
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

13
LIVIANE DE P. GONÇALVES BARBOSA
9740
FISIOTERAPEUTA
REVISÃO DOS CRITÉRIOS
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Apesar dos incessantes avisos dos fiscais, foi emitido som (vibração) de
algum aparelho eletrônico, sendo solicitada a presença do coordenador e
da representante da Comissão Especial de Concursos, quando
averiguada a situação constatou-se que existiu a emissão do som, mas
infelizmente não foi possível identificar de onde havia sido emitido,
ocasionando a não descoberta do candidato, que por regras da banca
deveria ser eliminado do certame, sendo orientado aos fiscais atenção
redobrada, para que se caso descoberto o candidato responsável pelo
ocorrido, a comissão seria chamada, para que fosse tomada as devidas
providências.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e decide
pela não anulação da prova

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

14
YASMIN MAGALHÃES VITAL
6350
FISIOTERAPEUTA
REVISÃO DOS CRITÉRIOS
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Apesar dos incessantes avisos dos fiscais, foi emitido som (vibração) de
algum aparelho eletrônico, sendo solicitada a presença do coordenador e
da representante da Comissão Especial de Concursos, quando
averiguada a situação constatou-se que existiu a emissão do som, mas
infelizmente não foi possível identificar de onde havia sido emitido,
ocasionando a não descoberta do candidato, que por regras da banca
deveria ser eliminado do certame, sendo orientado aos fiscais atenção
redobrada, para que se caso descoberto o candidato responsável pelo
ocorrido, a comissão seria chamada para que fosse tomada as devidas
providências.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e decide
pela não anulação da prova
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ESPECÍFICAS – ADVOGADO I
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
RENATO DE ALMEIDA MASCARENHAS
6510
ADVOGADO I
26
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
A questão recorrida trata de preceitos da administração pública
baseados na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 37 traz um
rol de normas a serem obedecidas pela administração pública, sem que,
em seu inciso VII, determina que o direito de greve será exercido nos
termos e nos limites definidos em lei específica. Conforme letra de lei, a
assertiva “C” é a correta.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
GABRIEL MOREIRA BRAGA
4530
ADVOGADO I
27
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O enunciado da referida questão, ao abordar a Lei Complementar 101,
de 4 de Maio de 2000, vinculou o comando dado para que assinalasse a
questão incorreta. A alternativa “D” é taxativa ao se referir à Lei 101, de 4
de Maio de 2000, portanto, não cabe interpretação ampla ou por analogia
da mesma. Sendo que, de acordo com a mesma, seguindo estritamente
letra de lei, é nulo o ato que provoque aumento da despesa com pessoal
e não atenda as exigências contidas na referida Lei e ao limite legal de
comprometimento aplicado às despesas com pessoal ativo.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
03
Recorrente MARCELLA C. PINHEIRO REIS
Inscrição
6510
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Cargo
Questão
Análise

ADVOGADO I
28
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
De acordo com o artigo 100 do Código Civil de 2002: “Os bens públicos
de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.”, portanto
a assertiva IV está incorreta. Sendo as demais assertivas corretas.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
JULIA CARLA DUARTE MELO
10550
ADVOGADO I
31
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
A questão é taxativa ao se basear na Consolidação das Leis do
Trabalho, a letra “D” está incorreta, pois, de acordo com o artigo 10 da
CLT, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os
direitos adquiridos por seus empregados.
Ademais, a argumentação trazida pelo Recorrente diverge do assunto
abordado nesta questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
GABRIEL MOREIRA BRAGA
4530
ADVOGADO I
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Em razão do equívoco ocorrido na assertiva IV, por haver divergência
do numeral informado – “31”, e a descrição por extenso entre parênteses
– “trinta e duas”, considerar-se-á anulada a referida questão.
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Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
RAYLA CAMILLO ROMANO
8050
ADVOGADO I
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Em razão do equívoco ocorrido na assertiva IV, por haver divergência
do numeral informado – “31”, e a descrição por extenso entre parênteses
– “trinta e duas”, considerar-se-á anulada a referida questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
RENATO DE ALMEIDA MASCARENHAS
6510
ADVOGADO I
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Em razão do equívoco ocorrido na assertiva IV, por haver divergência
do numeral informado – “31”, e a descrição por extenso entre parênteses
– “trinta e duas”, considerar-se-á anulada a referida questão.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

08
GUSTAVO HENRIQUE MIELKE
13770
ADVOGADO I
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Em razão do equívoco ocorrido na assertiva IV, por haver divergência
do numeral informado – “31”, e a descrição por extenso entre parênteses
– “trinta e duas”, considerar-se-á anulada a referida questão.
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Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

09
MATHEUS SALES POLI FEROLLA
7150
ADVOGADO I
36
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.

A Emenda Constitucional nº 16 de 04 de junho de 1997 que “Dá nova redação ao § 5º do art
28, ao inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal.” em seu a
1º estabeleceu que o § 5º do art. 14, da Constituição Federal passasse a
vigorar com a seguinte redação:.

"Art. 14........................................
....................................................
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente.”

Com isso, recepcionando a presente emenda constitucional, deixou de prevalecer a p
na Lei Orgânica do Município de Mar de Espanha que vedava a reeleição do Prefeito para o
subseqüente..

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

10
MARCELLA C. PINHEIRO REIS
1440
ADVOGADO I
36
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.

A Emenda Constitucional nº 16 de 04 de junho de 1997 que “Dá nova redação ao § 5º do art
28, ao inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal.” em seu a
1º estabeleceu que o § 5º do art. 14, da Constituição Federal passasse a
vigorar com a seguinte redação:.

"Art. 14........................................
....................................................
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de
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Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente.”

Com isso, recepcionando a presente emenda constitucional, deixou de prevalecer a p
na Lei Orgânica do Município de Mar de Espanha que vedava a reeleição do Prefeito para o
subseqüente..

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.
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ESPECÍFICAS – ADVOGADO II

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
31
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
DANIELA GUIMARÃES
13850
ADVOGADO II
31
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
31
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
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referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
DANIELA GUIMARÃES
13850
ADVOGADO II
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

06
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

07
ÁTTICA MARIA DE CASTO PENCHEL
3810
ADVOGADO II
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

08
ROSANA MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLI
4080
ADVOGADO II
32
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

09
MARIA EDUARDA KATHARINE RODRIGUES
7800
ADVOGADO II
33
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.
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Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

10
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
33
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

11
DANIELA GUIMARÃES
13850
ADVOGADO II
33
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

12
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
33
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso

13
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Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

ROSANA MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLI
4080
ADVOGADO II
33
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

14
MARIA EDUARDA KATHARINE RODRIGUES
7800
ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

15
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
16
Recorrente DANIELA GUIMARAES
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Inscrição
Cargo
Questão
Análise

13850
ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

17
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

18
ROSANA MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLE
4080
ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
19
Recorrente ATTICA MARIA DE CASTRO PENCHEL
Inscrição
3810
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Cargo
Questão
Análise

ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

20
TAMIRIS PONTES DUQUE
2320
ADVOGADO II
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

21
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
22
Recorrente DANIELA GUIMARAES
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Inscrição
Cargo
Questão
Análise

13850
ADVOGADO II
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

23
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

24
MARIA EDUARDA KATHARINE RODRIGUES
7800
ADVOGADO II
36
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
25
Recorrente OG FELIPE COSTA ROCHA
Inscrição
9640
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Cargo
Questão
Análise

ADVOGADO II
36
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

26
DANIELA GUIMARÃES
13850
ADVOGADO II
36
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

27
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
36
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo

28
MARIA EDUARDA KATHARINE RODRIGUES
7800
ADVOGADO II
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Questão
Análise

37
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

29
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
37
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

30
DANIELA GUIMARAES
13850
ADVOGADO II
37
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão

31
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
37
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Análise

Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

32
ATTICA MARIA DE CASTRO PENCHEL
3810
ADVOGADO II
37
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

33
MARIA EDUARDA KATHARINE RODRIGUES
7800
ADVOGADO II
38
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

34
OG FELIPE COSTA ROCHA
9640
ADVOGADO II
38
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
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Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

35
JEAN CARLO DA SILVA
8360
ADVOGADO II
38
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.
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ESPECÍFICAS – MOTORISTA
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
ELI MEDEIROS
2050
MOTORISTA
32
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando anulação da referida questão por
desconhecer a palavra “exeto” presente no enunciado da mesma.
A Banca julgou o recurso improcedente por considerar que um mero erro
de digitação da palavra com a omissão acidental de uma única letra, não
causou prejuízo ao entendimento dos candidatos, já a palavra se
encontrava inserida em um contexto ficando clara a intenção da Banca de
questionar qual era a exceção dentre as alternativas apresentadas.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
ELI MEDEIROS
2050
MOTORISTA
33
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando anulação da referida questão por
desconhecer a palavra “exeto” presente no enunciado da mesma.
A Banca julgou o recurso improcedente por considerar que um mero erro
de digitação da palavra com a omissão acidental de uma única letra, não
causou prejuízo ao entendimento dos candidatos, já a palavra se
encontrava inserida em um contexto ficando clara a intenção da Banca de
questionar qual era a exceção dentre as alternativas apresentadas.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
ELI MEDEIROS
2050
MOTORISTA
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
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O candidato interpôs recurso solicitando anulação da referida questão por
acreditar que não existe resposta correta para a questão dentre as
alternativas apresentadas.
A Banca julgou o recurso procedente, pois de acordo com as leis de
trânsito, todas as alternativas apresentadas na questão (A, B, C e D) são
consideradas infrações gravíssimas em caso de acidente de trânsito.
Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

04
JEFERSON DA SILVA FERNANDES
20260
MOTORISTA
35
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando anulação da referida questão por
acreditar que não existe resposta correta para a questão dentre as
alternativas apresentadas.
A Banca julgou o recurso procedente, pois de acordo com as leis de
trânsito, todas as alternativas apresentadas na questão (A, B, C e D) são
consideradas infrações gravíssimas em caso de acidente de trânsito.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

05
ELI MEDEIROS
2050
MOTORISTA
36
Recurso Improcedente: Não assiste razão ao candidato.
O candidato interpôs recurso solicitando anulação da referida questão por
desconhecer a palavra “exeto” presente no enunciado da mesma.
A Banca julgou o recurso improcedente por considerar que um mero erro
de digitação da palavra com a omissão acidental de uma única letra, não
causou prejuízo ao entendimento dos candidatos, já a palavra se
encontrava inserida em um contexto ficando clara a intenção da Banca de
questionar qual era a exceção dentre as alternativas apresentadas.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.
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ESPECÍFICAS – ASSISTENTE SOCIAL
Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

01
ELIETE DE PAULA E SOUZA
2450
ASSITENTE SOCIAL
21
Recurso improcedente: Não assiste razão ao candidato.
Após análise, a Banca verificou que o recurso elaborado pela candidata
não condizia com o conteúdo da questão 21.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso improcedente e mantém
o gabarito oficial.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

02
ELIETE DE PAULA E SOUZA
2450
ASSITENTE SOCIAL
23
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

Recurso
Recorrente
Inscrição
Cargo
Questão
Análise

03
ELIETE DE PAULA E SOUZA
2450
ASSITENTE SOCIAL
34
Recurso procedente: Assiste razão ao candidato.
Após análise do presente recurso, foi verificado que o conteúdo da
questão Recorrida encontra-se em desarmonia com o conteúdo
programático contido no Edital.

Decisão

Diante do exposto, a Banca considera o recurso procedente e anula a
referida questão.

