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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Goianá/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das Provas Objetivas (2º 

GRUPO), divulgado em 17/12/2018, ordenados por provas e número do cargo - LÍNGUA PORTUGUESA – 

RACIOCÍONIO LÓGICO/MATEMÁTICA – INFORMÁTICA e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 

Questão 1 – INDEFERIDO  
A resolução da questão depende da interpretação do texto. No primeiro quadrinho Mônica fala: “Ah, 

Magali! Não sei como você consegue COMER tanto e não engordar!”, no segundo quadrinho mostra apenas 
o rosto de Mônica falando e com os olhos fechados (como Mônica é mostrada durante toda a história fica 
evidente que ela não comeu o bolo), e no último quadrinho mostra Magali mastigando e Mônica perguntando 
onde está o pedaço de pizza. Como no primeiro quadrinho Mônica fala a respeito de que Magali come tanto 
e não engorda, por interpretação de texto o candidato deveria concluir através da análise do texto verbal e 
não-verbal que Magali comeu o pedaço de pizza. Alternativa “C”.  

Questão 10 – INDEFERIDO  
Substantivo é aquilo que por si só designa a própria substância, ou seja a essência, a matéria. É um 
termo com origem no latim “substantivu” que significa “substancial”. 
Gramaticalmente, substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe. É tudo que dá nome 
aos seres, a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. Ex.: casa, avião, grito, música, felicidade, amor 
etc. 
Qualquer palavra pode ser substantivada. Para tanto basta precedê-la de um artigo. Ex.: O não é uma 
palavra cruel. (Advérbio substantivado). O amar e o odiar não conhecem limites. (Verbos 
substantivados).  
https://www.significados.com.br/substantivo/ 
 
 Como podemos verificar através do significado de substantivo, o mesmo não indica ação ou 
qualidades, sendo que ação e qualidades, são indicados por verbo e adjetivo, respectivamente. Qualquer 
palavra pode ser substantivada porém a mesma não se torna um adjetivo, como por exemplo a palavra 
“NÃO” que é um adverbio de negação e quando substantivado ele se torna adverbio substantivado e não 
substantivo. 
 
Nas afirmações: “Substantivo é tudo o que nomeia as coisas em geral” e “Substantivo é tudo o que pode ser 
vistos, pego ou sentido.”, não temos um termo que delimita seu significado a estas afirmações, se nestas 
frases tivéssemos “Substantivo é somente tudo o que nomeia as coisas em geral”, a frase estaria incorreta. 
Portanto, todas as afirmativas da questão estão corretas no que diz respeito ao substantivo. 

 
  

Nome  Inscrição Vaga 

Daniel Xavier Alves 1252190 
15 – MOTORISTA III – CARTEIRA “D” 

OU “E” 

Nome  Inscrição Vaga 

Magno Matias Rosa 1263284 
15 – MOTORISTA III – CARTEIRA “D” 

OU “E” 

Nome  Inscrição Vaga 

Wallace de Nascimento Zeferido 1276473 17 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
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LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

Questão 7 – INDEFERIDO  
QUESTÃO 7 Marque a alternativa que a oração foi redigida de acordo com a norma culta: 
A) É necessária muita determinação para conseguir este emprego.  
B) Prefiro mais cultura popular do que cultura erudita.  
C) Assisti a ópera sem derramar uma lágrima.  
D) Não se deve ser preconceituoso e desmerecer outras formas de cultura. 
 
    Observe o enunciado. Pede-se a alternativa que está correta, isto é, aquela que foi corretamente redigida 
de acordo com a norma culta. 
    Observe que a oração da letra D está correta porque foi apassivada pelo pronome apassivador “se”. E 
nas locuções verbais com os verbos auxiliares poder e dever, na voz passiva sintética, o verbo auxiliar 
concordará com sujeito. Além disso o “se” deve ficar próximo ao advérbio “Não” por exigir próclise. Todas 
as regras serão descritas abaixo por gramáticos e sites de prestígio.  

Quando pronome apassivador, o "se" acompanha verbos transitivos diretos (VTD) e transitivos diretos e 
indiretos (VTDI) na formação da voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito 
da oração. 

Exemplos: 

Construiu-se um posto de saúde. 
Construíram-se novos postos de saúde. 
Não se pouparam esforços para despoluir o rio. 
Não se devem poupar esforços para despoluir o rio. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint55.php 

Próclise (antes do verbo) 
A próclise é usada quando, antes do verbo, houver uma palavra que tenha força atrativa sobre o pronome 
oblíquo (P.O) e outros. Tais palavras, às quais podemos chamar de fatores de próclise (F.P.), são 
principalmente: 
A próclise é comum nos seguintes casos: 

1. Quando o verbo segue um partícula negativa: não, nunca, jamais, nada, ninguém. 

https://www.algosobre.com.br/gramatica/concordancia-pronominal.html 

Nome  Inscrição Vaga 

Fabiano Oliveira Borges 1259447 07 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

Nome  Inscrição Vaga 

Luciane Elize de Assis 1276235 07 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

Nome  Inscrição Vaga 

Marcos Aquino Alves 1278952 07 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

Nome  Inscrição Vaga 

Flavio Machado da Silva 1277763 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 

Nome  Inscrição Vaga 

João Pedro Gonçalves 1252334 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint55.php
https://www.algosobre.com.br/gramatica/concordancia-pronominal.html
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Concordância do verbo passivo 
Quando apassivado pelo pronome apassivador se, o verbo concordará normalmente com o sujeito: 
Vende-se a casa e compram-se dois apartamentos. 
 
Nas locuções verbais formadas com os verbos auxiliares poder e dever, na voz passiva, o verbo auxiliar 
concordará com o sujeito. Exemplos: 
Não se podem cortar essas árvores. 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora Nacional- 
Pág.461. 
 
A próclise será rigor. 
Quando antes do verbo houver, na oração, palavras que possam atrair o pronome átono. Tais palavras 
são principalmente: 
a) as de sentido negativo. 
Não o maltratei. 
Nunca se queixa nem se aborrece. 
  
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora Nacional- 
Pág.538. 

 
 

 
Novíssima Gramática Ilustrada Sacconi- São Paulo- Editora Nova Geração-Pág. 414. 
Obs: O exemplo da oração da letra A não possui determinação. O correto seria: É necessário muita 
determinação para conseguir este emprego.  
 
A letra B é incorreta porque o verbo “Preferir” não pode ser usado com a locução conjuntiva “do que” nem 
com advérbio “mais”. 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora Nacional-
Pág.506. 
 
Letra C está incorreta porque o verbo assistir exige crase. 
 Assistir 
b) Transitivo indireto (com preposição a), no sentido de presenciar, estar presente a: 
Eu desejava assistir à extinção daquelas aves amaldiçoadas. 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa-Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora Nacional- 
Pág. 493. 
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Questão 8 – INDEFERIDO  
QUESTÃO 8 Marque a alternativa em que o substantivo coletivo em destaque NÃO corresponde ao 
significado dentro dos parênteses de acordo com a norma culta: 
A) CONGÉRIE (CONJUNTO DE ELEMENTOS DIVERSOS, ANGÚSTIAS, LÁGRIMAS, ETC). 
B) HEMEROTECA (CONJUNTO DE LEIS, REGRAS). 
C) GIRÂNDOLA (CONJUNTO DE FOQUETES DE ARTIFÍCIO). 
D) SÚCIA (CONJUNTO DE PESSOAS DE PÉSSIMA REPUTAÇÃO). 
Observe o enunciado. Pede-se o significado que não corresponde ao significado do substantivo coletivo. 
Observe que dizer conjunto de elementos diversos é o mesmo que dizer reunião de muitas coisas diferentes. 
O fato de utilizar palavras como angústias, lágrimas, etc. não restringi o significado apenas amplia. Não 
podendo ser considerado errado como afirma o candidato. Quanto a palavra “girândula” pode não existir, 
mas “girândola” como está no gabarito existe. Estas estão exemplificadas em gramáticas e sites de prestígio 
como será demonstrado abaixo. Mantém-se a resposta gabaritada. 
Gramática da língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto- Ulisses Infante. São Paulo. 
Scipione.pág.215, 216. 

77.congérie        elementos diversos (uma congérie de lágrimas) 
123.girândola      fogos de artifício 
https://faciletrando.wordpress.com/tag/gramatica/ 
Congérie 
 
Significado de congérie 
f.. Reunião de muitas coisas diferentes. 
Montão, acumulação. 
https://dicionario-online.com/congerie/ 
Significado de Girândola substantivo feminino 
Roda ou peça composta de grande número de foguetes que estouram, giram ou sobem ao mesmo tempo, 
coroando os espetáculos pirotécnicos. 

https://www.dicio.com.br/girandola/ 
 

 

 

https://www.dicio.com.br/girandola/
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Novíssima Gramática Ilustrada Sacconi- São Paulo- Editora Nova Geração-Pág 120,126, 129. 

Significado de Súcia 
substantivo feminino 
Grupo de indivíduos de péssima reputação ou de má índole; corja.[Popular] Festejo de ambiente familiar; 
festança ou farra. Uso Antigo. A convivência em família; sociedade. Etimologia (origem da palavra súcia). 
Teor burlesco. Forma regressiva de sociedade. 
https://www.dicio.com.br/sucia/ 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

Questão 6 – INDEFERIDO  
  
QUESTÃO 6 De acordo com o radical em destaque da palavra, marque a alternativa que NÃO o explica 
corretamente nos parênteses, de acordo com a norma culta: 
A) FRENOPATIA/ FRENO: (MENTE, INTELIGÊNCIA, ESPÍRITO).  
B) ESTENOGRAFIA/ ESTENO: (ESTREITO, BREVE).  
C) ICTIOFAGIA/ ICTIO: (PEIXE).  
D) MELOMANIA/ MELO: (ELEVADO). 
 
Observe o enunciado. Pede-se a alternativa que a explicação do radical em destaque está incorreta. 
Como o próprio candidato diz as alternativas de A até C estão corretas. Mas a letra D não. Melo, como 
radical, não significa elevado, significa música. Então esta alternativa está incorreta. 
Observe a referência de gramáticos e sites de prestígio. 
 
  
Melo= música, canto//melomania (gosto excessivo pela música); melodia (canto cadenciado). 
Nossa Gramática Teoria e Prática- Luiz Antônio Sacconi- Atual Editora-Pág. 91.   
 

 
Gramática da língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto- Ulisses Infante. São Paulo. Scipione-pág.107  
 

Melo- canto Melodia 

https://www.colegioweb.com.br/derivacao/radicais-gregos.html 

Nome  Inscrição Vaga 

Rosimary Fernandes Moreira 1273870 10 - ENFERMEIRO 

https://www.dicio.com.br/sucia/
https://www.colegioweb.com.br/derivacao/radicais-gregos.html
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RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – SUPERIOR 

Questão 17 – DEFERIDO  
 Tendo em vista que o enunciado da questão não especificou que a distância deveria ser calculada em 
linha reta, conclui – se que faltam informações na mesma. 
 Questão anulada para todos os cargos de nível superior deste segundo grupo. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 27 – INDEFERIDO 
Fixar os tubos do dreno aos leitos são cuidados que devem ser observados ao manusear o paciente, 

porém a questão não se refere ao manuseio do paciente e sim dos próprios drenos e sondas gástricas. 
 

Questão 30 – INDEFERIDO 
Cuidados gerais de Enfermagem 
 
1. Os diuréticos devem ser administrados preferencialmente pela manhã, para que a diurese 

resultante não interfira no repouso noturno do paciente 
2. Manter – se um registro de ingesta e de secreção, uma vez que o paciente pode perder um grande volume 

de líquido após uma única dose de um determinado diurético. 
3. Como base para avaliar a eficácia da terapêutica, os pacientes que recebem medicamentos diuréticos 

são pesados diariamente na mesma hora. Além disso, examina – se o turgor da pele com vistas a 
evidências de edemas ou desidratação. Também deve se monitorar a frequência do pulso. 

4. A dosagem será determinada pelo peso diário do paciente, pelos achados físicos e por seus sintomas. 
5. A avaliação periódica dos eletrólitos alertará para a hipotassemia e a hiponatremia 
6. Profilaxia da hipotassemia – ingesta de alimentos ricos em potássio (pêssegos, bananas, espinafre) 

 

Questão 22 – INDEFERIDO 

Backup Incremental 
Um Backup Incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último Backup 

Completo ou Incremental. 

 https://www.adonai.eti.br/2014/03/tipos-de-backup/ 

Na alternativa “B” temos: “O backup incremental copia todos os arquivos novos adicionados, mas não 
copia os arquivos já existentes. Esta alternativa se encontra incorreta, pois se o backup incremental copia 
arquivos que foram alterados desde o último backup, significa que o mesmo copia arquivos que já existiam, 
porém foram alterados. 

 
Questão 25 – INDEFERIDO 
Ao usarmos a tecla SHIFT + DEL, surge na tela a seguinte mensagem “Tem certeza de que deseja 

excluir este arquivo permanentemente?”. Caso a resposta seja “SIM”, o arquivo é excluído sem ir para a 
lixeira. 

 
Questão 26 – INDEFERIDO  
O gráfico não é inserido como imagem, portanto, há uma função própria para a sua inserção. 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Cláudia Gonçalves de Paula 1253259 27 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO I 

Nome  Inscrição Vaga 

Antônio Moreira da Silva 1253252 04 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Nome  Inscrição Vaga 

Lamar de Oliveira Santos 1272709 07 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 
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Questão 29 – DEFERIDO 
Questão anulada para os cargos 01, 07, 24 e 25. 
Nenhuma das alternativas corresponde aos passos que devem ser seguidos para imprimir no 

formato horizontal. 
 

 

 
Questão 23 – DEFERIDO  

A questão foi elaborada levando-se em consideração os dados do Caderno de Atenção Básica, 
Estratégias para o cuidado com pessoa com doença crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica, do Ministério 
da Saúde (2010). Porém o candidato apresentou dados da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 
(2016), mais atualizados, nesta nova edição os valores foram alterados e algumas nomenclaturas extintas 
ou substituídas. 

PROCEDENTE, questão anulada. 

Questão 27 – INDEFERIDO 

O exame especular deverá ser feito, após breve explicação sobre o instrumento à paciente. As coletas 
dos materiais deverão ser feitas antes de qualquer lubrificação ou limpeza, devendo ser evitada, portanto, a 
colocação de vaselina no espéculo. (p. 24) 

No exame estático, deve-se observar a disposição dos pêlos, conformações anatômicas (monte de Vênus, 
grandes e pequenos lábios, clitóris, hímen, períneo, borda anal), distrofias, discromias, tumorações, 
ulcerações etc. (p. 23) 

O toque retal, quando necessário, deverá ser explicado para a paciente, e realizado com uso de lubrificante. 
Facilita o exame pedir à paciente para fazer força durante a inserção do dedo examinador. (p. 26) 

O toque vaginal também deverá ser previamente explicado à paciente e realizado com luva estéril (sem 
necessidade de ter o padrão cirúrgico). Deve-se usar inicialmente o dedo indicador para deprimir o períneo 
posterior, o que contribuirá para o relaxamento da musculatura. (p.25) 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. 
Manual de Bolso das Doenças Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 
em Saúde, Programa Nacional de DST e AIDS. Brasília: Ministério da Saúde. 2006. 

IMPROCEDENTE, fica mantida a questão e seu gabarito. 

Questão 29 – INDEFERIDO 

A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema; é um “princípio” (artigo 7º) e não um “objetivo” (artigo 5º) do Sistema Único de Saúde (SUS), 
previstos ipsis litteris na Lei 8.080/1990. 

IMPROCEDENTE, fica mantida a questão e seu gabarito. 

 

 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Thayrine Silva Marcelo 1272965 10 - ENFERMEIRO 

Nome  Inscrição Vaga 

Yule Caroline Nunes da Costa 1252780 10 - ENFERMEIRO 

Nome  Inscrição Vaga 

Mateus Rezende Jeronymo 1280012 
15 – MOTORISTA III – CARTEIRA “D” 

OU “E” 

Nome  Inscrição Vaga 

Luiz Fernando da Silva Santos 1271618 17 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
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Questão 28 – INDEFERIDO 
A questão proposta diz respeito a forma adequada de usar o extintor em caso de acidente com risco 

de incêndio, este conteúdo se refere a “CONDIÇÃO INSEGURA E FUNDAMENTOS DA PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES”. 

 
MANUSEIO  

1. Puxe a trava rompendo o lacre 

2. Mantenha o extintor na posição vertical (com a válvula para cima). 

3. Aponte a mangueira para a base do fogo e acione o gatilho até o fim, distribuindo o pó em movimentos 
laterais rápidos. 

Obs.: No início do combate há uma tendência de aumento das chamas devido ao ar arrastado pelo jato do 
pó, continue pressionando o gatilho e distribuindo rapidamente o jato à base do fogo até o final da carga. 

https://www.condominioemordem.com.br/extintor/ 

 Como pode – se verificar através das indicações de manuseio, o jato deve ser dirigido para a base 
do fogo e de forma contínua, o que torna a alternativa “B” (JOGAR O CONTEÚDO AOS POUCOS.) 
incorreta. 
 

 

 

  

 

 Questão 21 – DEFERIDO 
 Questão anulada para os cargos 01, 07, 24 e 25. 
 A letra “C” afirma que a ferramenta, cuja figura está descrita na questão, é utilizada para alterar a cor 
da página no Word 2007. Porém, a figura apontada no item aqui em pauta não altera a cor da página e sim 
do texto, parágrafo ou célula de um tabela, por exemplo. Portanto, há 2 itens incorretos na questão.  

 Questão 22 – INDEFERIDO 

Backup Incremental 
Um Backup Incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último Backup 

Completo ou Incremental. 
 https://www.adonai.eti.br/2014/03/tipos-de-backup/ 

Na alternativa “B” temos: “O backup incremental copia todos os arquivos novos adicionados, mas não 
copia os arquivos já existentes. Esta alternativa se encontra incorreta, pois se o backup incremental copia 
arquivos que foram alterados desde o último backup, significa que o mesmo copia arquivos que já existiam, 
porém que foram alterados. 

 
Questão 27 – INDEFERIDO 
A extensão .MKV pode ser pode transformada em um arquivo que pode reproduzir áudio, porém o fato 

de poder ser transformada, não quer dizer que a mesma represente um arquivo de áudio, ao contrário das 
outras extensões, como MP3. 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Carlos Eduardo Lopes do Nascimento 1260445 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 

Nome  Inscrição Vaga 

Claudia da Silva Costa Viana 1252200 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 

Nome  Inscrição Vaga 

Mariana Costa Tavares 1262159 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 

Nome  Inscrição Vaga 

Patrícia Schrorder 1253059 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 

https://www.condominioemordem.com.br/extintor/


9 
 

Questão 28 – INDEFERIDO 
A alternativa “A” aponta corretamente o caminho para acessar a tabulação de parágrafo no Microsoft 

Word 2007, não sendo necessário selecionar o texto para ACESSAR a mesma. 
 

 

Questão 23 – INDEFERIDO 

Lei nº 13.146 de 06 de Julho de 2015 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a 

finalidade de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam 

atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas; 

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 

passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque; 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou 

interessada, em todos os atos e diligências. 

§ 1o Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou 

ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo. 

§ 2o Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é 

condicionada aos protocolos de atendimento médico. 

 

A alternativa “D” da questão proposta cita como finalidade “Tramitação processual e 

procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em casos especiais dos atos 

e diligências.” Porém, de acordo com a lei acima colocada, a mesma não se aplica somente a casos 

especiais como na alternativa, mas em todos os atos; sendo assim é a única alternativa que não está 

correta, haja vista que todas as outras alternativas (destacado no texto) se aplicam na lei. 

Questão 24 – INDEFERIDO 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios. 

São linhas de ação da política de atendimento: 

a) políticas sociais básicas; 

b) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles 

necessitem; 

c) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 
d) serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos; 

Nome  Inscrição Vaga 

Rosilene Fortunato de Oliveira 1281128 
28 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

(PSICÓLOGO) 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/205855325/lei-n-13-146-de-06-de-julho-de-2015#art-9
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e) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

f) políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do 

convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de 

crianças e adolescentes;  

g) campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores 

ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos 

de irmãos.  
 O enunciado da questão pede a alternativa que não se enquadre nesta política. Na 

Alternativa “D” temos: 

D) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social 

e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou incidências. 

 Como podemos observar, a mesma não se encontra nesta lei. 

Questão 25 – INDEFERIDO 

Artigo 70 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 
Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na 
elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de 
adolescentes, tendo como principais ações: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
I - a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do 
adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
II - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o 
Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não 
governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência 
social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à 
identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência 
contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
IV - o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a 
criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
V - a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do 
adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o 
objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo; (Incluído pela Lei nº 
13.010, de 2014) 
VI - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de 
planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de 
profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento 
nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

Os incisos destacados em negrito se referem exatamente as alternativas A, B e D, que, sendo assim, 
se encontram totalmente corretas a respeito das principais ações destinadas a coibir o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e 
adolescentes com pede o enunciado da questão. A alternativa “C” apesar de ser parecida com o que se 
encontra no inciso I, se diferencia grandemente pela substituição da palavra “permanente” por 
“cambiante”, uma vez que, cambiante significa algo que passa por mudanças e alterações, ou seja, não é 
permanente como colocado na lei. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10609723/artigo-70-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
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Questão 29 – INDEFERIDO 

Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003 
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

§ 1º A garantia de prioridade compreende: (Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017) 

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população; 

II - preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 

III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

IV - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 

gerações; 

V - priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 

exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; 

VI - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços aos idosos; 

VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

IX - prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008). 

 

 A única alternativa da questão que não compreende a garantia de prioridade, é a alternativa “A” 

(Barricação de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.), 

haja vista que as demais alternativas se referem ao texto destacado em negrito. 

Questão 30 – INDEFERIDO 
Na questão 30 temos: 
Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos 

ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade e afetividade, SENDO QUE: 

 
A) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

ascendentes. 
B) O reconhecimento do estado de filiação é direito persolnalíssimo, indisponível e imprescritível, 

podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, não sendo necessário 
observar o segredo de Justiça. 

C) O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar 
ascendentes. 

D) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 
separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento 
público, qualquer que seja a origem da filiação. 

 
Na Lei 8069/90 | Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do Estatuto da criança e do adolescente podemos 

verificar os pontos que tornam as alternativas A, B e C incorretas, e que a alternativa “D” compreende 
exatamente o que se encontra no artigo 26 desta lei, sendo a alternativa correta. 

Art. 25. Entende-se por família natural a comnidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes.  

Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98301/lei-n-10-741-de-01-de-outubro-de-2003#art-3
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617684/art-25-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617650/art-25-1-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
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criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009) Vigência  

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 

separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro 

documento público, qualquer que seja a origem da filiação. 

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao 

falecimento, se deixar descendentes. (alternativa A) 

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 

observado o segredo de Justiça. 

 

 Vale ressaltar que de acordo com item 9.2 do edital o recurso não deve se tratar de mera opinião do 
candidato, entretanto deve conter fundamentação bibliográfica do que está pré-estabelecido dentro do 
contexto cobrado. 

9.2. Os recursos que tenham por objeto as questões, o gabarito e o resultado das provas devem conter a 
indicação clara do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada na 
publicação oficial, além da indicação da bibliografia pesquisada, referente a cada questão recorrida, 
bem como as razões de seu inconformismo, conforme previsto no Cronograma do Concurso Público. 

 

Belo Horizonte, 11 de Janeiro de 2019 

ABSOLUTO RH 

  absolutorh.listaeditais.com.br 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617610/art-26-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617571/art-26-1-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617531/art-27-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90

