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JULGAMENTO DE RECURSOS 

  
Conforme Edital n° 001/2017 do Concurso Público da Câmara Municipal de São Geraldo/MG, a empresa organizadora 

torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, divulgado em 19/03/2018, 

conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

DAIANA CRISTINA LOPES SCHIAVO 863988 01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

MATHEUS HENRIQUE ANASTACIO 879742 01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

SHIRLEY APARECIDA DA SILVA 877747 01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

VANIA PEREIRA PACHECO 867556 01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
QUESTÃO 07 
QUESTÃO ANULADA 
A questão pede para localizar a concordância INCORRETA, porém a questão C possui erro de regência e não de 
concordância. 
Regência e concordância são coisas diferentes. 
Sintaxe de regência 
Dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus 
complementos. 
Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas, que expressem efetivamente o 
sentido desejado, que sejam corretas e claras. 
Concordância verbal 
Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com seu sujeito. 
https://www.soportugues.com.br 
Marque a alternativa que a concordância verbal está INCORRETA de acordo com a norma culta: 

(A) Faltam poucos dias para o início das Olimpíadas, porém faz anos que não nos sentimos tão desanimados. 

(B) Vou pagar-lhe com juros e correção monetária. 

(C) Chegaram em Minas Gerais, vários atletas e seus treinadores.  

(D) Prefiro ouvir o que está oculto a ser indiferente para com meu semelhante. 

_________________________________________________________________ 

O correto é “Chegar a Minas Gerais e não Chegar em Minas Gerais”. 
Chegar, Ir 
Normalmente vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. Na língua culta, as preposições usadas para 
indicar destino ou direção são: a, para. 
https://www.soportugues.com.br 
Preferir como verbo transitivo direto e indireto 
Como verbo que aceita dois complementos, a estrutura da frase com o verbo preferir é: verbo + objeto direto + 
preposição a + objeto indireto: 
Prefiro praia à piscina. 
https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-preferir/ 
REGÊNCIA: PAGAR 
O verbo “pagar” rege a preposição “a” se o complemento é pessoa: “A empresa não tem prazo para pagar aos 
funcionários”. 
Quando o complemento é coisa, ele é transitivo direto: "Finalmente meu vizinho pagou o empréstimo que fiz para 
ele". 
http://www.portuguesnarede.com/2009/12/regencia-pagar.html 
A concordância da questão A está correta. Há sujeito inverso na primeira oração e o verbo fazer no sentido de tempo 
decorrido é impessoal.  
O verbo haver e fazer 
O verbo haver e fazer são impessoais, portanto, não admitem sujeito e são flexionados na terceira pessoa do 
singular. 
O verbo haver é impessoal quando tem sentido de existir e também de tempo decorrido. 
Exemplo: Havia uma cadeira vaga na sala de aula. 
Há uma semana que não vejo minha irmã. 
O verbo fazer é impessoal quando indica tempo decorrido ou fenômeno natural. 
 

https://www.soportugues.com.br/
https://www.soportugues.com.br/
https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-preferir/
http://www.portuguesnarede.com/2009/12/regencia-pagar.html
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Exemplos: Faz sete dias que não vejo minha irmã. 
Faz muito calor na sala ao lado. 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/concordancia-verbal-alguns-verbos.htm 
 
QUESTÃO 09 
QUESTÃO ANULADA NA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL EM 19/03/2018 
 
QUESTÃO 14 
INDEFERIDO 
 
Um avião com velocidade de 120km/h vence a distância entre duas cidades em 4 horas. Outro avião com a 

velocidade de 150 Km/h em quanto tempo fará o mesmo percurso? 

a) 3 h 12 min 

b) 4 h 48 min 

c) 3 h 20 min 

d) 3 h 30 min 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução:  

Velocidade  tempo   

120   4   

150   X 

Resolvendo por regra de três simples as grandezas são inversamente proporcionais. Logo resolvendo temos: 

horasxx
xx

2,3165
45

4

4150

120
   

Mas como 0,2 hora equivale a 2/10 de uma hora temos 0,2h = 12 minutos 

Resposta correta 3 horas e 12 minutos 

 
QUESTÃO 16 
DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA LETRA D 
 
Uma empresa possui 300 funcionários que consomem 120000 litros de água durante 20 dias em uma viagem. 

Aumentando-se o quadro de funcionários para mais 50 funcionários e a quantidade de litros de água para mais 6000 

litros qual poderá será a duração da viagem? 

a) A) 15 dias 

b) B) 16 dias (gabarito divulgado) 

c) C) 17 dias 

d) D) 18 dias (correção após recurso – gabarito correto) 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta. 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução:  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/concordancia-verbal-alguns-verbos.htm
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Funcionários  água  dias 

300   120000  20 

350   126000  X 

Resolvendo por regra de três composta temos: 

Diretamente proporcionais: litros de água em relação ao número de dias 

Inversamente proporcionais: funcionários em relação ao número de dias 

Logo 

x

20

126300

120350





      

x

20

9

10
      10 x =  180      x = 18 dias 

Nome Inscrição Cargo 

MARIANA BASTOS DA SILVA 878060 02 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 

QUESTÃO 27 
QUESTÃO ANULADA 
 

7) Um aluno perguntou ao professor de matemática a sua idade. Para responder o professor propôs o seguinte 

problema: “Subtraia do maior número de quatro algarismos o menor número também de quatro algarismos. Some 

agora os algarismos da resposta e encontrará a minha idade menos 6 anos.” Qual é a idade deste professor? 

a) 40 anos 

b) 38 anos 

c) 36 anos 

d) 32 anos 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Números inteiros: operações e propriedades 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução:  

Maior número de 4 algarismos: 9999. Menor número de 4 algarismos: 1000 

Subtraindo 9999 – 1000 = 8999. Somando os seus algarismos: 8 + 9 + 9 + 9 = 35 

Idade do professor 36 + 6 anos = 41 anos 

Alternativa A foi digitada incorretamente 40 ao invés de 41 conforme resolução apresentada. 

Nome Inscrição Cargo 

GILBERTO GIL DA SILVA 842733 03 - CONTADOR 

GILMAR DE LUIZ MEDEIROS 877246 03 - CONTADOR 

MAGNA CRISTINA DE BARROS FELIPPE 866580 03 - CONTADOR 

SIDNEI VIANA GONÇALVES 879850 03 - CONTADOR 

TABATA CRISTINA SILVA ROSA ARCANJO 878047 03 - CONTADOR 

WANDERSON MIRANDA RODRIGUES 853213 03 - CONTADOR 

QUESTÃO 01 
INDEFERIDO 
 
Não há justificativa plausível para afirmar que a questão 1 é unicamente uma questão de compreensão e não cabe 
inferência. O edital marca: LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. Não há como desvincular 
todas da questão em análise. Para resolvê-la é necessário todas as habilidades em conjunto inclusive inferência. 
Observe os trechos retirados do texto. A afirmativa II não está contida no texto. A afirmativa é falsa. A autora não diz 
que as feministas devem debater as questões de gênero, ela apenas faz alusão à filósofa Simone de Beauvoir que 
popularizou a bandeira do feminismo. E ela também não diz que se deve punir as formas de machismo no ambiente 
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escolar e doméstico, ela apenas diz que se deve conscientizar e fazer debates nestes locais afim de se conseguir 
combater e punir toda e qualquer forma de machismo, isto é, escolas e ambientes domésticos são lugares de debates 
e conscientização e não de punição. 
 
Questão  1 

De acordo com o texto. Observe as afirmativas abaixo: 

I- A autora afirma que o Brasil ocupa uma das primeiras posições no ranking do feminícidio entre 83 países, pois o 

feminícidio é pouco divulgado, trazendo para a atualidade o debate e a conscientização sobre a violência contra a 

mulher. 
II-  A autora defende que o debate sobre questões de gênero devem fazer parte da luta feminista, além de priorizar a 

escola e o ambiente doméstico para punir qualquer forma de machismo.         

III- A autora afirma que a luta para combater e punir qualquer forma de machismo precisa ser priorizada em espaços de 

Educação, âmbito familiar, mídias e outros. Deve-se também incentivar a conscientização e debates sobre questões de 

gênero.   

Por inferência, marque a alternativa correta:  
 

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 

(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.  

(C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

 
Trechos retirados do texto: 

     “ A conscientização, o debate sobre as questões de gênero e a luta para combater e punir toda e qualquer forma de 

machismo precisa ser priorizada nas escolas, no ambiente doméstico, nas mídias e redes sociais todos os dias.” 

     “ Lamentavelmente neste início de 2018, quase um século depois que a filósofa Simone de Beauvoir popularizou a 

bandeira do feminismo, a igualdade entre homens e mulheres ainda é um ideal longe de ser assimilado pela nossa 

sociedade.” 

Justificativa 

       “Assim, na leitura, estão envolvidos elementos linguísticos, como letras,  

sílabas, palavras, estruturas e proposições, bem como as expectativas do  

leitor, sua interpretação e compreensão. A leitura é produzida à medida que o  

leitor interage com o texto (DELL‟ISOLA, 2011), ocasião em que o ato de ler  

torna-se uma inesgotável fonte de produção de sentido que nunca é definitivo e  

completo. (MARCUSCHI, 2008, p.229).” 

        “Dell‟Isola (2011, p. 44) define inferência como uma operação mental em que o leitor constrói novas proposições 

a partir de outras já dadas. Não ocorre apenas quando o leitor estabelece elos lexicais, organiza redes conceituais no 

interior do texto, mas também quando o leitor busca, extratexto, informações e conhecimentos adquiridos pela 

experiência de vida, com os quais preenche os “vazios” textuais. O leitor traz para o texto um universo individual que 

interfere na sua leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por contexto psicológico, social, cultural, 

situacional, dentre outros. Ler é compreender, é interagir, é construir significado para o texto.” 
 
DELL‟ISOLA, Regina Lúcia Péret. Leitura: inferências e contexto sociocultural. Belo Horizonte: Formato, 2011. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
3. Parte, 228-279. 
 
QUESTÃO 04 
QUESTÃO ANULADA 
Marque a alternativa que todas as palavras foram formadas pelo processo de derivação parassintética: 

(A)  interstício- burocracia- alcoômetro. 

(B) insolação- enfileirado- infelizmente. 

(C) malevolência-  bronquite-  herbanário. 

(D) apofonia- instantâneo- acrofobia. 
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A palavra infelizmente não é formada pelo processo de derivação parassintética. A alternativa B está incorreta. Não 

outra resposta possível. Justifica-se a anulação da questão. 

Derivação Parassintética ou Parassíntese 
Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. 
Considere, por exemplo, o adjetivo "triste". Do radical "trist-" formamos o verbo entristecer pela junção simultânea do 
prefixo  "en-" e do sufixo "-ecer". Note que a presença de apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma 
nova palavra, pois em nossa língua não existem as palavras "entriste", nem "tristecer". 
  
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf4.php 
 
QUESTÃO 06 
INDEFERIDO 
 

Marque a alternativa que a concordância está INCORRETA de acordo com a norma culta: 

(A) Nem homem nem mulher devem sofrer violência no Brasil de qualquer tipo. 

(B) Grande parte das mulheres já sentiu preconceito em seus locais de trabalho.  

(C) Todas nós mulheres temos bastante motivos para  nos preocuparmos com o feminicídio. 

(D) Simone era uma das que sofria violência doméstica sem denunciar. 

 

O enunciado pede a concordância Incorreta. Observe que no caso da letra D. A expressão “UM DOS QUE” o verbo 

pode ser usado no plural ou no singular. Há gramáticos que não aceitam e outros que concordam, porém são os mesmos 

de renome e conceituadíssimos. A maioria dos gramáticos não utilizam a palavra “Incorreta” para a forma singular, 

apenas “tendência”, utilizam também a expressão “de acordo com a intenção do emissor”, dando margem para o 

facultativo como será confirmado por essa banca. 

Mantém-se a resposta gabaritada.   

Um dos que- Com a expressão UM DOS QUE, o verbo costuma assumir o plural, quando se trata de linguagem formal: 
Ademir da Guia foi um dos jogadores de futebol que  mais encantaram os poetas. 
Sean Connery foi um dos atores que interpretaram James Bond no cinema. 
A tendência, na linguagem corrente e mesmo em textos literários, é a concordância no singular. [...] 
O que se costuma dizer nesses casos é que o emissor da frase acaba optando pelo verbo no singular porque isso 
enfatiza o ser ao qual o processo é atribuído. 
Gramática da Língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto-Ulisses Infante. São Paulo: Scipione-Pág.482 
 
1) Trata-se de expressão que traz problemas quanto à concordância verbal. 
2) Com ela no sujeito, o verbo pode concordar optativamente no singular ou no plural. Exs.: 
a) “Dentre nossos juristas, Vicente Rao foi um dos que mais abusou do talento e da cultura”(correto); 
b) “Dentre nossos juristas, Vicente Rao foi um dos que mais abusaram do talento e da cultura” (correto). 
3) Após lembrar que tal expressão às vezes faz o verbo concordar no singular, às vezes no plural, Júlio Nogueira 
observa o que sintaticamente se dá: na segunda hipótese, “predomina o plural  os, contido em dos; na primeira, um”. 
4) Em continuação, opina o referido gramático: “Parece-nos preferível o verbo no plural, e usá-lo assim é a tendência 
mais generalizada”.1 
5) Embora haja a condenação de alguns gramáticos ora a esta, ora àquela construção, Laudelino Freire, fundando-
se em diversos exemplos de abalizados autores e reforçado pela autoridade de conceituados gramáticos, defende 
a concordância do verbo, em tais casos, tanto no singular quanto no plural, refutando superiormente tais invectivas 
adversárias.2 
6) Júlio Nogueira, de seu lado, assevera que, “com um dos que é preferível o plural”; por outro lado, assevera 
que, “se, porém, vale o exemplo dos clássicos, pode-se usar o singular”, passando a arrolar exemplos 
abalizados de bons escritores: 
a) “Foi uma das primeiras terras de Espanha que recebeu a fé de Cristo”(Frei Luís de Sousa); 
b) “Uma das causas que derribou a Galba do Império foi...”.3 
7) Para Laudelino Freire, “há dupla sintaxe para as orações em que o pronome que vem precedido de um dos, 
uma das”, observando tal gramático que, à semelhança do que ocorre na língua francesa, são facilmente justificáveis 
ambas as concordâncias.4 
8) Em realidade, autorizadas que estão as duas construções em nosso idioma, pode-se asseverar que, hoje, a 
questão é apenas de sentido: com o verbo no singular, realça-se a ideia da ação individual; com o verbo no plural, 
reforça-se o aspecto da ação coletiva. 
1 Cf. NOGUEIRA, Júlio. A Linguagem Usual e a Composição. 13. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. 
p. 112. 
2 Cf. FREIRE, Laudelino. Estudos de Linguagem. Sem número de edição. Rio de Janeiro: Cia. Brasil Editora, 
impresso em 1937. p. 18-23. 
3 Cf. NOGUEIRA, Júlio. Programa de Português . 3ª série secundária. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1939. p. 212. 
4 Cf. FREIRE, Laudelino. Sintaxe da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Empresa Editora ABC Ltda., 1937. p. 97. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf4.php
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Belo Horizonte, 06 de abril de 2018. 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas 

A letra C está incorreta porque bastante é adjetivo de motivos necessitando concordar no plural.   

Bastante - bastantes 

Quando adjetivo, será variável, e quando advérbio, será invariável 

Exemplos: 

Há bastantes motivos para sua ausência. (bastantes será adjetivo de motivos) 

Os alunos falam bastante. (bastante será advérbio de intensidade, referindo-se ao verbo) 

https://portugues.uol.com.br/gramatica/concordancia-nominal-.html 

Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por "ou" ou "nem", o verbo deverá ficar no plural se a declaração 
contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. 
Por Exemplo: 
Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. 
Nem o professor nem o aluno acertaram a resposta. 
https://www.soportugues.com.br/ 
Para entendermos melhor, vamos selecionar uma das orações acima: 
A maioria das pessoas faltaram ou faltou à reunião. 
Veja que o sujeito “A maioria das pessoas” tem o núcleo no singular: maioria. No entanto, este último é seguido de 
uma palavra no plural: pessoas. 
Chamamos de sujeito “coletivo partitivo” o termo no plural (pessoas, indivíduos, crianças, condôminos, empresários, 
funcionários, etc.) em associação com o núcleo do sujeito no singular que expressa quantidade (parte, maioria). 
Quando isso ocorre, a concordância pode ser feita tanto com o núcleo do sujeito e, então, ficará no singular quanto 
com o substantivo após o núcleo e, portanto, ficará no plural. 
Assim: A MAIORIA das pessoas FALTOU à reunião ou A maioria das PESSOAS FALTARAM à reunião. 
https://brasilescola.uol.com.br 
 
QUESTÃO 15 
DEFERIDO – ALTERADO GABARITO PARA LEDRA D 
 

Ao falecer um patriarca colocou em seu testamento que sua herança seria dividida entre seus 8 filhos. O filho mais velho 

recebeu sua parte, mas como idade avançada também veio a óbito poucos anos após o pai e deixou para seus 3 filhos 

a mesma herança recebida. Qual é a fração da herança do patriarca que cada neto recebeu? 

a) 
8

3
 (gabarito divulgado) 

b) 
12

1
 

c) 
8

1
 

d) 
24

1
(gabarito correto após correção) 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Conjunto de Números Racionais (problemas propostos pelo programa/edital) 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: 

- enunciado 

- comando 

- alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução:  

Na divisão dos bens do patriarca cada filho recebeu 1/8 da herança. Ou seja o filho mais velho também recebeu esta 

parcela da herança.  

Ao falecer repassou a mesma herança aos seus filhos, cabendo cada um 1/3 de 1/8 da herança do patriarca. 

Logo 

24

1

8

1

3

1
de    Resposta correta letra D 

 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas
https://portugues.uol.com.br/gramatica/concordancia-nominal-.html
https://www.soportugues.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/

