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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Satubinha/MG, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente aos Gabaritos das 

Provas Objetivas divulgado em 25/11/2019, ordenado por prova e ordem de cargo, conforme 

a seguir: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ALFABETIZADO 1 

QUESTÃO 7– RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado pede a acentuação CORRETA, o que implica o conhecimento de separação 

silábica, silaba tônico, classificação da palavra pela sílaba tônica (oxítonas, paroxítonas, e 

outras) ditongos e hiatos, bem como o conhecimento dos tipos de acento (agudo, circunflexo, e 

outros). 

Analisando cada questão: 

Letra A: 

Pân | cre | as – proparoxítona – todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. O som é 

fechado, por isso o acento usado é o CIRCUNFLEXO. 

Lás | ti | ma – proparoxítona – todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. O som é aberto, 

portanto o acento usado é o AGUDO. 

Pa | tu | á – oxítona – terminada em “A” é acentuada na última sílaba. O som é aberto, assim 

usa-se o acento AGUDO. 

Todas as palavras estão acentuadas CORRETAMENTE. 

Letra B: 

Mar | tír – Paroxítona – terminada em “R” é acentuada na penúltima sílaba. O som é aberto e 

por isso utiliza-se o acento AGUDO. 

Essa palavra foi acentuada de maneira INCORRETA. 

Sân | da | lo – Proparoxítona – todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. O som é 

fechado, portanto o acento utilizado é o CIRCUNFLEXO. 

Pá |tins – Oxítona – terminada em S não recebe acento. 

Essa palavra foi acentuada de maneira INCORRETA. 

Portanto, a alternativa B está INCORRETA. 

Letra C: 

Be | gó | nia – Paroxítona – terminada em “DITONGO” recebe acento na penúltima sílaba. O 

som é fechado e por isso o acento utilizado devia ser o CIRCUNFLEXO. 

Essa palavra foi acentuada de maneira INCORRETA. 

Cá | li | ce – Proparoxítona – todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. O som é aberto, 

portanto utiliza-se o acento AGUDO. 

Ca | fé – Oxítona – terminada em “E” recebe acento na última sílaba. O som é aberto e, por 

isso utiliza-se o acento AGUDO.  

Nome Inscrição Cargo 

Gustavo Gama Lima  1742065 17- VIGIA 
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Dessa forma, a alternativa C está INCORRETA. 

Letra D: 

Ca | já – Oxítona – terminada em “A” recebe acento na última sílaba. O som é aberto, portanto 

usa-se o acento AGUDO. 

Pe | tá | la – Proparoxítona – todas são acentuadas na ANTEPENÚLTIMA sílaba. O som é 

aberto, portanto utiliza-se o acento AGUDO. 

Essa palavra foi acentuada INCORRETAMENTE. 

A | vó – Oxítona – terminada em “O” é acentuada. O som é aberto e, por isso, recebe o acento 

AGUDO. 

Assim, a alternativa D está INCORRETA. 

Dessa forma, a única resposta admitida para a questão é a alternativa A. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

  QESTÃO 1- RECURSO INDEFERIDO 

Letra A:  

Está INCORRETA, pois o primeiro parágrafo apresenta características do gênero textual 

REPORTAGEM – isentas de argumentação. De acordo com o próprio texto “o primeiro 

parágrafo normalmente tem a função de introduzir, de modo organizado e resumido o 

assunto...”. 

Letra B: 

Está CORRETA, pois: 

A palavra “aprofundamento” é sinônima da palavra “detalhamento” no sentido de investigar 

profundamente. 

A reportagem desenvolve um debate sobre o tema, de modo mais abrangente que a notícia. 

Aprofundamento: 1.Tornar mais profundo: profundar, cavar, escavar, descavar. 

2. Investigar profundamente: investigar, esquadrinhar, examinar, pesquisar, perscrutar, sondar, 

estudar, observar, pensar, detalhar. 

(www.sinonimos.com.br/aprofundar/) 

 

Letra C: 

Está INCORRETA, já que a linguagem do texto apresenta-se em prosa e carregada de 

objetividade. 

Letra D: 

Está INCORRETA, pois de acordo com o texto somente a REPORTAGEM de caráter 

interpretativo “estabelece conexões com outros fatos ou problemas”. 

Dessa forma, a única opção que responde CORRETAMENTE ao enunciado da questão 1 

é a Letra B. 

Nome Inscrição Cargo 

Andressa Emanuelly Gomes Cordeiro 1702367 03- AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

Raquel Ferreira de Souza 1702186 03- AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
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QUESTÃO 06- RECURSO INDEFERIDO  

Na letra “A”, temos a variedade REGIONAL, que está relacionada não apenas às diferenças no 

vocabulário de cada região, mas também ao sotaque de seus falantes. A alternativa apresenta 

o linguajar caipira, que está ligado ao modo de falar de determinadas regiões. Portanto, a letra 

“A” é CORRETA. 

Já na letra “B”, o texto da charge carece da correção gramatical fundamentada pela gramática 

normativa, como: ortografia, regência e concordância, para ser considerada como variedade 

FORMAL da língua. 

Na letra “C” não há marcas temporais no vocabulário ou na grafia das palavras para que a 

variação lingüística presente no texto seja considerada HISTÓRICA. 

Finalmente, na letra “D” temos a variação sociocultural, que está relacionada ao grau de 

instrução, poder aquisitivo, dentre outros fatores sociais. Portanto, essa alternativa NÃO está 

CORRETA. 

Assim, a única alternativa possível para responder ao enunciado é a letra “A”. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO 

QUESTÃO 09- RECURSO DEFERIDO  
 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR 

 QUESTÃO 03 – RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado NÃO pede a alternativa INCORRETA, mas sim aquela que EXPLICA a 

INCORREÇÃO do uso da PRÓCLISE no texto, de acordo com a NORMA CULTA. 

No verso “Me tornei antigo”, o pronome “me” aparece antes da forma verbal “tornei”, formando 

a próclise. No entanto, de acordo com a norma culta, o pronome oblíquo NÃO inicia uma 

oração. 

Dessa maneira, a única alternativa que responde CORRETAMENTE à questão é a Letra B. 

 

QUESTÃO 09 – RECURSO INDEFERIDO 

A questão pede a alternativa INCORRETA em relação à flexão do verbo HAVER. 

 

Nome Inscrição Cargo 

Geraldo Roberto Fernandes  1743332 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Izabela Ferreira dos Santos 1739508 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Viviane Adely de Miranda Lopes 1721542 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nome Inscrição Cargo 

Girlane Lopes da Silva Fernandes  1714840 06-ENFERMEIRO 

Tatielia Mendes Rodrigues  1719810 12-PROFESSOR I  
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Letra A: 

Está em DESACORDO com o pedido no enunciado, pois realmente o verbo HAVER apresenta 

variações em seu radical em determinadas conjugações como: 

- Na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo: “HEI” 

-Na 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito: “HOUVESTE” 

Letra B: 

Também está em DESACORDO com o que pede o enunciado, já que o verbo HAVER pode 

apresentar-se como pessoal ou impessoal, como podemos verificar nos exemplos a seguir: 

Nós o havemos por honesto (consideramos) 

Pessoal / Sujeito = o 

Haverá mudanças 

Impessoal / Não possui sujeito 

Letra C:  

Está em DESACORDO com o que é solicitado pelo enunciado, haja vista que o verbo HAVER, 

quando ocorre na frase como “impessoal”, é sempre conjugado na 3ª pessoa. Note-se que a 

expressão ‘do plural’ já se encontra implícita, por ser comum à conjugação desse verbo e até 

mesmo se formos considerar o exemplo retirado do texto: “Há um vilarejo ali”, que aparece na 

3ª pessoa do singular. 

O mesmo NÃO ocorre na Letra D: 

Nessa alternativa, a INCORREÇÃO está explícita, já que há a associação de um verbo 

“impessoal” à existência de “sujeito”. 

Dessa forma, a Letra D é a única alternativa que responde CORRETAMENTE ao que é 

solicitado no enunciado. 

 
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO 

 
QUESTÃO 11 – RECURSO DEFERIDO 

A questão não possui alternativa que represente a resposta correta. 

32 + 2 x 4  - [7² - √289 : 2³ + (4³ - 2² x 3²)] = 

32 + 2 x 4 - [49 – 17 : 8 + (64 – 4 x 9)] = 

32 + 8 – [ 49 – 2,125 + (64 – 36)] = 

32 + 8 – [ 49 – 2,125 + 28] = 

32 + 8 – [74,875] = 

40 – 74,875 = 

- 34,875 

Nome Inscrição Cargo 

Edgard da Conceição Barbosa  1739782 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Geraldo Roberto Fernandes  1743332 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Izabela Ferreira dos Santos  1739508 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Viviane Adely de Miranda Lopes  1721542 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Camila Ferreira Martins  1702209 02-ASSISTENTE EDUCACIONAL 
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Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 
 

QUESTÃO 14 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

  

QUESTÃO 15 – RECURSO DEFERIDO 

A questão não possui alternativa que represente a resposta correta. 

30% de 5800,00 = 1740,00 

5800,00 – 1740,00 = 4060,00 

2/5 de 4060,00 = 1624,00 

4060 – 1624,00 = 2436,00 

2436,00 – 1280,00 = 1156,00 

 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 19 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE ALTERNATIVA “A” PARA 

ALTERNATIVA “C” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “A” para “C”. 

Cateto oposto = x                     hipotenusa = y  

Tangente 60º = cateto oposto / cateto adjacente 

√3 = x / 35 

x = 35 √3 

Cosseno 60º = cateto adjacente / hipotenusa 

1 / 2 = 35 / y 

y = 70 

Alternativa “C” 35√3 e 70 

 
MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR 

 
QUESTÃO 11 - RECURSO DEFERIDO 

A questão não possui alternativa que represente a resposta correta. 

32 + 2 x 4  - [7² - √289 : 2³ + (4³ - 2² x 3²)] = 

32 + 2 x 4 - [49 – 17 : 8 + (64 – 4 x 9)] = 

Nome Inscrição Cargo 

Arislene Rosa da Silva 1732153 06-ENFERMEIRO 

Diarley Nogueira Batista  1729653 06-ENFERMEIRO 

Girlane Lopes da Silva Fernandes  1714840 06-ENFERMEIRO 

Tiago Moreno Dantas  1702015 06-ENFERMEIRO 

Andrynne Ferreira  1740501 11-PEDAGOGO 

Leandro Ferreira Ramos  1741077 11-PEDAGOGO 

Rosane Aparecida Sena de Carvalho 1739115 12-PROFESSOR I 

João Welington China de Araújo 1736824 13-PROFESSOR II 

Rosilene Souza de Oliveira  1707412 
16-TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM 

SAPUDE/FARMACÊUTICO GENERALISTA 
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32 + 8 – [ 49 – 2,125 + (64 – 36)] = 

32 + 8 – [ 49 – 2,125 + 28] = 

32 + 8 – [74,875] = 

40 – 74,875 = 

- 34,875 

Houve um equívoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 
QUESTÃO 14 – PEDIDO DEFERIDO 

Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim questão ANULADA. 

 

QUESTÃO 15 – RECURSO DEFERIDO 

A questão não possui alternativa que represente a resposta correta. 

30% de 5800,00 = 1740,00 

5800,00 – 1740,00 = 4060,00 

2/5 de 4060,00 = 1624,00 

4060 – 1624,00 = 2436,00 

2436,00 – 1280,00 = 1156,00 

 

QUESTÃO 19 – RECURSO DEFERIDO - RETIFICA-SE ALTERNATIVA “A” PARA 

ALTERNATIVA “C” 

Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “A” para “C”. 

Cateto oposto = x                     hipotenusa = y  

Tangente 60º = cateto oposto / cateto adjacente 

√3 = x / 35 

x = 35 √3 

Cosseno 60º = cateto adjacente / hipotenusa 

1 / 2 = 35 / y 

y = 70 

Alternativa “C” 35√3 e 70 

 
INFORMÁTICA – ENSINO MÉDIO 

QUESTÃO 26 – RECURSO INDEFERIDO 

De acordo com o Anexo II - programa de provas e sugestões bibliográficas informática (todos 

os níveis de escolaridade e de acordo com a exigência do cargo): 

 Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Conceitos básicos de operação com 

arquivos em ambiente de rede Windows. Conhecimentos básicos e gerais de Sistema 

Operacional: Microsoft Windows, Microsoft Office 97- 2003 ou superior. Word, Excel, Internet e 

PowerPoint. Noções básicas de operação de microcomputadores e periféricos em rede local. 

Conhecimento de interface gráfica padrão Windows. Conceitos básicos para utilização dos 

softwares do pacote Microsoft Office, tais como: processador de texto, planilha eletrônica e 

aplicativo para apresentação e Excel. Conhecimento básico de consulta pela Internet e 

recebimento e envio de mensagens eletrônicas. Backup. Vírus. Ética profissional. Sugestões 

Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes à área. 

 

A matéria referente à pergunta faz parte dos conhecimentos básicos gerais do Sistema 

Operacional. 

Nome Inscrição Cargo 

Izabela Ferreira dos Santos  1739508 01-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ALFABETIZADO I  

QUESTÃO 26 – RECURSO INDEFERIDO 

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 

 

QUESTÃO 28 – RECURSO INDEFERIDO 

O enunciado da questão solicita que sobre o motor do carro fosse assinalada a alternativa 

correta, sendo assim o candidato deveria assinalar a alternativa que se referisse corretamente 

ao motor do carro, o que está corretamente colocado na alternativa “D”, não dando margem 

para dupla interpretação. 

http://www.editoradince.com.br/arquivos_loja/15543/arquivo/nocoesdemecanica.pdf 

 

QUESTÃO 29 – RECURSO INDEFERIDO 

 

Nome Inscrição Cargo 

Celio Campos Jorge 1733221 08-MOTORISTA II CNH “D” 

Vaideir Rodrigues Lopes  1716023 08-MOTORISTA II CNH “D” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
http://www.editoradince.com.br/arquivos_loja/15543/arquivo/nocoesdemecanica.pdf
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006003175.pdf 

 

 

De acordo com a orientação de primeiros socorros em caso de acidentes do Ministério da 

Saúde o primeiro passa a ser tomado para se socorrer a vítima é parar o veículo em local 

seguro, alguns metros depois do acidente, e no caso de ja haver pessoas socorrendo as 

vítimas, não se faz necessário outras pessoas, ou grandes quantidades de pessoas, somente 

aquelas que de fato poderão auxiliar no socorro. 

 

QUESTÃO 30 – RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE ALTERNATIVA “D” PARA 

ALTERNATIVA “B” 

 Houve um equívoco na digitação, gabarito alterado de alternativa “D” para “B”. 

https://seguros.sompo.com.br/aquaplanagem-como-evitar 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO SUPERIOR  

 

QUESTÃO 21 – RECURSO INDEFERIDO 

A alternativa “B” constitui um dever do profissional de enfermagem e não um direito. De acordo 

com a resolução COFEN Nº564/2017 todas as demais alternativas constituem direitos, com 

exceção da alternativa “B”. 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html 

 

QUESTÃO 27 – RECURSO INDEFERIDO 

A farmacocinética é um conteúdo abordado em administração de medicamentos, que é um 

tema previsto no Edital. 

http://www.corensc.gov.br/wpcontent/uploads/2016/05/Administra%C3%A7%C3%A3o-de-

medicamentos.pdf 

 

Nome Inscrição Cargo 

Girlane Lopes da Silva Fernandes  1714840 06-ENFERMEIRO 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006003175.pdf
https://seguros.sompo.com.br/aquaplanagem-como-evitar
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html
http://www.corensc.gov.br/wpcontent/uploads/2016/05/Administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos.pdf
http://www.corensc.gov.br/wpcontent/uploads/2016/05/Administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos.pdf

