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JULGAMENTO DE RECURSOS 

  
Conforme Edital n° 001/2017 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Angelândia/MG, a empresa organizadora 

torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, divulgado em 09/04/2018, 

conforme a seguir: 

Nome Inscrição Cargo 

ALIANE TORQUATO DE SOUZA SANTOS 882386 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

LETÍCIA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS 883823 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

CLEIBER PEGO SOARES 884424 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

ELIANE RODRIGUES DE MACEDO 885943 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

IVANILDE LUIZ DE SOUZA 889629 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

LUIZ FELIPE GOMES LUIZ PEGO 899690 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

ISRAEL MOREIRA DA SILVA 900199 04 – ASG AUXILIAR SER. ADMINISTRATIVO 

ELIANE APARECIDA LOPS OLIVEIRA 882226 28 – SERVENTE ESCOLAR 

 
QUESTÃO 05 
QUESTÃO ANULADA 
 

A QUESTÃO 05 DA PROVA DE LINGUA PORTUGUESA DIZ: MARQUE A ALTERNATIVA QUE A PALAVRA FOI 
INCORRETAMENTE FLEXIONADA NO PLURAL:  
QUETÃO 5 
 A) LENÇOLZINHO – LENÇOEZINHOS 
 B) PASTELZINHO- PASTEIZINHOS 
 C) ANZOLZINHO – ANZOLZINHOS 
 D) CASALZINHO- CASAIZINHOS 
 

DE ACORDO COM O GABARITO A RESPOSTA CORRETA É A LETRA “C” PORÉM EM ANÁLISE DE 

GRAMÁTICA E PESQUISAS RELACIONADAS  A QUESTÃO “A” TAMBÉM ENCONTRASSE ERRADA, POIS 

LENÇOLZINHO FLEXIONADO NO PLURAL:  LENÇOIZINHOS   E NÃO LENÇOEZINHOS COMO CONSTA 

NA QUESTÃO. 
RESUMINDO: A QUESTÃO A TAMBEM ESTA ERRADA JUNTAMENTE COM A LETRA “C”, PORTANTO A 

QUESTÃO DEVE SER ANULADA PORQUE CONTEM DUAS RESPOSTAS. 
 
QUESTÃO 07 
DEFERIDO – GABARITO ALTERADO PARA LETRA B  

Questão 7 

Marque a alternativa que a lacuna de todas as palavras podem ser completadas com “s”: 

 

   (A) barca___a,  rica____o,   dentu___a 

   (B) pretensio___o, expan___ão, suspen___ão. 

   (C) ce____ão, pingu___o, a____úcar. 

   (D) pa___eio, exce___ivo, conce___ionária.´ 

Observe que o enunciado pede TODAS as palavras devem ser completadas com “S”, A ÚNICA        RESPOSTA 

POSSÍVEL É A LETRA B. As palavras da letra D são completadas com SS. 

      
    pretensioso 

 Significado de Pretensioso 
 Adjetivo, substantivo masculino. Que ou aquele que tem pretensões, que ambiciona em excesso alguma coisa: 
prefeito . 
   
    expansão 

 Significado de Expansão 
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 Substantivo feminino. Ampliação; ação de aumentar, de alargar, de aplicar algo: expansão territorial, comercial, 
econômica. 
     
     suspensão 

  Significado de Suspensão 
  Substantivo feminino. Ação de suspender; estado de uma coisa suspensa. 
    passeio 

 Significado de Passeio 
 Substantivo.  Masculino. Ação de passear. 
  

    excessivo 

 Significado de Excessivo 
  Adjetivo. Exagerado; em que há abundância, excesso: suor excessivo. 
 
    concessionária 

  Significado de Concessionária 
 Substantivo feminino. Empresa que recebeu a concessão, consentimento, para realizar algum serviço. 
 
  https://www.dicio.com.br 

 
QUESTÃO 10 
INDEFERIDO 
 

Marque a alternativa que todas as palavras estão corretamente grafadas de acordo com a norma culta: 

 

(A) camurssa, passoca. 

(B) camurça, mordassa. 

(C) camurça, paçoca. 

(D) passoca, mordaça. 

A questão pode ser encaixada na matéria: Vogais e consoantes, isto é, as letras e sons em destaque são ss e ç. Há 

claramente a ideia de que essas são as consoantes chaves da questão. A comparação é feita com as letras e também 

os sons, levando em conta as semelhanças destes. A grafia pode ser levada para a ortografia, mas não só para ela, 

pois há uma interligação entre qual consoante deveria ser usada; ss ou ç. Questões de grafia podem ser usadas para 

fonética, ortoépia, acentuação gráfica, notações léxicas. Alfabeto, consoantes, vogais, emprego de letras faz parte da 

Ortografia nas gramáticas normativas.  

 

Os tipos de Gramática 

 Gramática normativa – A gramática normativa é aquela que busca a padronização da língua com a denominada 
norma culta padrão. Estabelece as regras para falar e escrever corretamente. É a gramática ensina nas instituições 
escolares e em livros didáticos. 
As divisões da Gramática 
Os diversos assuntos abordados pela Gramática pertencem a divisões específicas desta área de estudo. Confira essas 
divisões e as suas principais características: 
Fonologia 

Proveniente do grego phonos = voz/som; logos = palavra/estudo, a Fonologia é a parte que estuda o sistema sonoro 
de um idioma. É a área de estudo que se preocupa com a maneira pela qual os sons da fala (os fones) se organizam 
dentro de uma língua, classificando-os em unidades capazes de distinguir significados: os denominados fonemas. 
Destacam-se, também, o estudo das vogais, semivogais, consoantes, dígrafos, encontros vocálicos e consonantais, 
estrutura silábica, acento, entonação, dentre outros. 
Morfologia 

Trata do estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras através de elementos morfológicos (ou 
mórficos), que são as unidades que formam uma palavra. Os elementos morfológicos compreendem o radical, o tema, 
a vogal temática, a vogal ou consoante de ligação, afixo, desinência nominal ou verbal. A morfologia estuda as palavras 
isoladamente e não dentro de uma frase ou período e está agrupada em dez classes de palavras (ou “classes 
gramaticais”), a saber: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. 
Sintaxe 

Tem por finalidade estudar as relações que se estabelecem entre os termos das orações e dos períodos. Compreende 
o estudo do sujeito e predicado (termos essenciais da oração); os complementos verbais, complemento nominal e 

https://www.dicio.com.br/
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agente da passiva (termos integrantes da oração) e o adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo (termos 
acessórios da oração). 
https://www.estudopratico.com.br/divisoes-da-gramatica/ 
 
As consoantes são fonemas (sons) produzidos sob a influência de obstáculos do aparelho fonador. Diferentemente 
das vogais, cujos sons formam-se a partir da simples vibração do ar nas pregas vocais, as consoantes precisam dos 
lábios, dentes, língua, palato, véu palatino, úvula ou qualquer outro obstáculo para serem pronunciadas. As consoantes 
são: / B /, / C /,/ D /, / F /, / G /, / J /, / K /, / L /, / M /, / N /, / P /, / Q /, / R /, / S /, / T /, / V /, / W /, / X /, / Z /. A letra 'H' 
não é considerada consoante porque ela sozinha não produz som. 
As consoantes são classificadas com relação à função das pregas vocais, às funções da cavidade bucal, 
ao modo de articulação e ao ponto de articulação. 
https://www.gramatica.net.br/fonema/ 
Novíssima gramática da língua portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo- Companhia Editora Nacional 
Pág. 52. 
 

 
https://portugues.uol.com.br/gramatica/classificacao-das-vogais-consoantes.html 

 
QUESTÃO 26 
DEFERIDO – ANULADA A QUESTÃO PARA OS CARGOS: 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 28 E ANULADA A QUESTÃO 16 PARA 
OS CARGOS: 19, 22, 23, 24 E 25. 
 

Renato possuía 250 pés de frutas em seu pomar. Destas 75 eram bananeiras, 35 eram amoreiras, 47 eram limoeiros, 

28 eram abacateiros e o restante eram limoeiros. Quantos pés de limoeiros existiam no pomar de Renato? 

a) 65 

b) 68 

c) 73 

d) 75 

e)  

Explicativa: 

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

Problemas simples envolvendo as 04 (quatro) operações matemáticas (somar, subtrair, multiplicar e dividir). 

 

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: 

A referida questão está com o enunciado repetido o termo “limoeiro” quando seria outro termo, da mesma forma na 

pergunta. Logo pelo enunciado não há pergunta a ser respondida configurando assim o erro da questão. 

https://www.estudopratico.com.br/divisoes-da-gramatica/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/fonemas.htm
https://www.gramatica.net.br/fonema/
https://portugues.uol.com.br/gramatica/classificacao-das-vogais-consoantes.html


4 
 

Nome Inscrição Cargo 

CLÁUDIO VITOR DE AZEVEDO 875059 19 – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

 
QUESTÃO 05 
QUESTÃO ANULADA 
 

A QUESTÃO 05 DA PROVA DE LINGUA PORTUGUESA DIZ: MARQUE A ALTERNATIVA QUE A PALAVRA FOI 
INCORRETAMENTE FLEXIONADA NO PLURAL:  
QUETÃO 5 
 A) LENÇOLZINHO – LENÇOEZINHOS 
 B) PASTELZINHO- PASTEIZINHOS 
 C) ANZOLZINHO – ANZOLZINHOS 
 D) CASALZINHO- CASAIZINHOS 
 

DE ACORDO COM O GABARITO A RESPOSTA CORRETA É A LETRA “C” PORÉM EM ANÁLISE DE 
GRAMÁTICA E PESQUISAS RELACIONADAS  A QUESTÃO “A” TAMBÉM ENCONTRASSE ERRADA, POIS 

LENÇOLZINHO FLEXIONADO NO PLURAL:  LENÇOIZINHOS   E NÃO LENÇOEZINHOS COMO CONSTA 

NA QUESTÃO. 

RESUMINDO: A QUESTÃO A TAMBEM ESTA ERRADA JUNTAMENTE COM A LETRA “C”, PORTANTO A 

QUESTÃO DEVE SER ANULADA PORQUE CONTEM DUAS RESPOSTAS. 
 

Nome Inscrição Cargo 

MARLENE ALVES DOS SANTOS 897396 11 – ENTREVISTADOR SOCIAL P. S. B. F. 

RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO 897340 11 – ENTREVISTADOR SOCIAL P. S. B. F. 

 
QUESTÃO 09 
INDEFERIDO 
 
Marque a alternativa que a mesóclise foi corretamente empregada de acordo com a norma culta: 
 

(A) Sempre recusar-se-ão a depor contra aquele político sórdido. 

(B) Dir-me-ei tudo que sempre quis saber sobre a verdadeira política. 

(C) Jamais esquecer-se-á do que tanto falei. 

(D) Agora atender-vos-íeis para que possais ir embora. 
 
Claramente a questão pede a alternativa que a mesóclise foi corretamente utilizada. E para ser utilizada corretamente 

há regras.  

Mesóclise 
Emprega-se a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, desde 
que não se justifique a próclise. O pronome fica intercalado ao verbo. 
Os exemplos A, C e D não podem ser usados com mesóclise, pois possuem palavras atrativas. A letra B justifica a 
mesóclise. 
 

Mesóclise Próclise Uso da Próclise 

Dir-lhe-ei isso! Nunca lhe direi isso! Em orações negativas. 

Eu limpar-lhe-ia a casa se me 

tivesse pedido. 

Quem lhe ajudaria naquele dia foi a nossa 

maior surpresa. 
Com pronomes relativos. 

Correr-te-ia para os seus braços de 

tanta saudade! 
Mal lhes veria correria para os seus braços. 

Com verbos antecedidos 

por advérbios. 

Desmanchar-me-ia em lágrimas. 
Tamanha seria a surpresa que me 

desmancharia em lágrimas. 

Em orações com conjunções 

subordinativas. 
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Contar-te-ia a verdade… Quem me contaria a verdade, afinal? Em orações interrogativas. 

https://www.todamateria.com.br/quando-usar-a-mesoclise/ 
 
A intercalação das variações pronominais átonas ocorre somente no futuro do presente e no futuro do pretérito, desde 
que antes do verbo não haja palavra que exija a próclise. 
 
Novíssima gramática da língua portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo- Companhia Editora Nacional -

Pág.541.. 

 

QUESTÃO 10 
INDEFERIDO 

 

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

(A) Brasileiros ou Alemães conseguirão vencer a Copa do Mundo. 

(B) A maioria dos empregados foram despedida por justa causa. 

(C) Ela estava meia nervosa antes da prova. 

(D) Violência, descaso político, corrupção, tudo corroboram para tristes estatísticas. 

 

De acordo com as regras abaixo de gramático e site de prestígio a alternativa B está correta. Mantém-se a resposta 

gabaritada. 

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. 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/a-maioria-grande-parte-maior-parte-boa-parte-parte.htm 

     

Sendo o sujeito uma das expressões quantitativas a maior parte, parte de, a maioria de, grande número de, etc, 

seguida de substantivo ou pronome no plural, o verbo, quando posposto ao sujeito, pode ir para o singular ou para o 

plural, conforme se queira efetuar uma concordância gramatical (com o coletivo singular) ou  uma concordância 

enfática, expressiva, com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito. 

 

Novíssima gramática da língua portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- São Paulo- Companhia Editora Nacional-

Pág.455. 

 
QUESTÃO 14 
DEFERIDO – ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA LETRA A 
 

Jonas é um jardineiro cuidadoso que gosta muito de matemática. Ele deseja plantar em seu viveiro de plantas 72 

mudas de margaridas, 24 mudas de jasmins, 36 de tulipas e 48 de bromélias no menor número possível de canteiros. 

Sabendo-se que cada canteiro deverá receber o mesmo número de plantas de uma só espécie, quantos canteiros 

serão necessários? 

a) 12 

b) 14 

c) 15 

d) 16 

 

Explicativa: 

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

Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum  

 

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

- enunciado 

https://www.todamateria.com.br/quando-usar-a-mesoclise/
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/a-maioria-grande-parte-maior-parte-boa-parte-parte.htm
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- comando 

- alternativas 

 

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

 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução da questão:  

Através do M.D.C. temos mdc (72, 24, 36, 48) = 12 

Logo são 12 canteiros. GABARITO A. 

 

Nome Inscrição Cargo 

ANDRÉ MARCOS ANDRADE 875452 10 – ENGENHEIRO CIVIL 

ASSUNCION GONZALES XAVIER 898233 21 - ODONTÓLOGO 
 
QUESTÃO 12 
INDEFERIDO 
 

O lado de um triângulo equilátero em centímetros é igual ao 161° algarismo da divisão 1/7. Qual é o perímetro deste 

triângulo? 

a) 24 cm 

b) 21 cm 

c) 15 cm 

d) 12 cm 

 

Explicativa: 

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

Geometria, Conjunto de Números Reais.  

 

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 da questão:  

Divisão de 1 por 7 = 0,142857142857... 

Logo o 161 dividido por 6 é igual a 26 e resto 5. Logo o quinto algarismo é igual ao 161° algarismo da divisão 1 por 7 

e temos o número 5 como lado do triângulo.  

O perímetro é a soma dos lados = 5 + 5 + 5 = 15 cm 

 
QUESTÃO14 
INDEFERIDO 
 
Questão 14 

Qual é o resultado da operação  
3

1
6...2666,1

4

3
3,0 


 ? 

a) 
20

1
 

b) 
20

3
 

c) 0,4555... 

d) 4,25 
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Belo Horizonte, 27 de abril de 2018. 

 

 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSOS PÚBLICOS 

Explicativa: 

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

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiação. Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais.   

 

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 da questão:  

20

1

5

1

4

1

19

3

15

19

4

1

3

19

15

19

4

3

3

1
  

Logo resposta letra A. 

Nome Inscrição Cargo 

LILIANE PATRÍCIA CASSIANO SENA 894913 12 - FARMACÊUTICO 

  
 
QUESTÃO 21 
INDEFERIDO 
 
21. Sobre os fatores que alteram os parâmetros farmacocinéticos, está correta a seguinte relação:  
a) Álcool = fator ambiental;  
b) Nutrição = fator etário;  
c) Farmacoterapia = fator genético;  
d) Tabagismo = fator etário.  
Análise recursal:  
 
Os parâmetros farmacocinéticos representam os modelos quantitativos que nos dão uma visão do ponto de vista 
matemático de como as drogas percorrem todos os caminhos através dos sistemas orgânicos desde absorção até 
eliminação passando pela distribuição. O cálculo e a observação destes parâmetros nos possibilita prever a duração da 
ação dos fármacos no organismo.E há fatores que alteram os parâmetros farmacocinéticos, como fatores ambientais, 
etários, genéticos. E dentro dos fatores ambientais há a farmacoterapia, o álco ol, tabagismo, nutrição. Ora, 
farmacoterapia é nada mais do que o tratamento de uma doença por meio de drogas (medicamento), o que não a 
relaciona com fator genético impeditivo ou de alteração de parâmetros farmacocinéticos, e sim tão somente ao fator de 
ambiente. O que não deve ser confundido é quanto à eficácia da farmacoterapia, a qual poderá sofrer uma variação 
genética em resposta a uma medicação. Ademais, a opção “a” (Álcool = fator ambiental) é nitidamente ligada ao 
respectivo fator de alteração, no que não cabem duas respostas corretas. Por todo o exposto, o recurso é conhecido, 
porém rejeitado, no que, consequentemente o gabarito oficial mantem-se inalterado. 
 
 
 


