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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Câmara Municipal de Santo Antônio do 
Itambé/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos recursos referente ao Gabarito 
das Provas Objetivas, divulgado em 03/12/2018, conforme a seguir: 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 

Questão 1 – INDEFERIDO  

No trecho do texto: “Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no introito, mas no cabo; 
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.”, o autor deixa claro que Moisés relatou sua morte, 
porém não a colocou no início, mas no cabo, ou seja, no final, e que há uma diferença radical segundo 
ele, entre este livro, pois através de demais trechos também podemos verificar que o autor começou 
relatar sua morte pelo início, o que foi colocado corretamente somente na alternativa “B” (O método 
adotado pelo autor para abrir suas memórias é começar pelo relato de sua morte.).  

A alternativa “A” fala que o autor tinha dúvidas sobre sua existência o que não é mostrado no texto, a 
alternativa “C” (Moisés, assim como o autor do texto, colocou sua morte ao final de sua obra.) também 
está incorreta pois Moisés colocou sua morte no final, porém o autor colocou no início, e a alternativa “D” 
afirma que o comum das obras é começar pelo relato da morte enquanto no texto fala “Suposto o uso 
vulgar seja começar pelo nascimento”. 

 Sendo assim a questão se tratava de interpretação do texto e está totalmente correta. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

Questão 27 – INDEFERIDO 
 

No enunciado da questão temos: “São placas regulamentadoras que indicam sentido de 
CIRCULAÇÃO, EXCETO:” 
 

Segue abaixo o significado de cada placa que estava como alternativa na questão. Estes significados 
podem ser verificado no site:  
https://clubedetran.com.br/placas-de-regulamentacao/ 

Nome  Inscrição Vaga 

Fernando do Nascimento Ferreira 1259270 01 – MOTORISTA CNH ‘B’ 

Nome  Inscrição Vaga 

Fernando do Nascimento Ferreira 1259270 01 – MOTORISTA CNH ‘B’ 
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R-24A – Sentido de CIRCULAÇÃO da via ou pista 

Informa ao condutor do veículo que a via ou a pista sinalizada tem sentido único de circulação. 

 

R-28 – Duplo sentido de CIRCULAÇÃO 

Informa ao condutor do veículo que a via de sentido único de circulação passa a ser de sentido duplo, após o 

ponto em que o sinal estiver colocado. 

 

R-24B – Passagem obrigatória 

Informa ao condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou 

à esquerda do mesmo. 

 

R-33 – Sentido de CIRCULAÇÃO na rotatória 

Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade do movimento no sentido anti-horário em rotatória. Sinal 

usado em rotatórias com raio inferior a 12 m ou demarcadas por sinalização horizontal; E em rotatórias com 

raio maior ou igual a 12 m, ou demarcadas por sinalização horizontal, em que a visibilidade do sinal R-24a seja         

prejudicada ou na impossibilidade de sua implantação. 

 

A única placa que não tem sentido de circulação é a R-24B (Passagem obrigatória) o que foi 

corretamente colocado pela banca. 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018  

 

ABSOLUTO RH 

absolutorh.listaeditais.com.br 


