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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2019 do Concurso Público da Câmara Municipal de Alto Caparaó, a 

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

Provas Objetivas divulgado em 18/11/2019, ordenado por prova e ordem de cargo, conforme a 

seguir: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  
 

QUESTÃO 15 – RECURSO INDEFERIDO  

A questão não especifica se o pronome era átono ou tônico, todavia isso não impede a resolução da 

mesma, haja vista que a alternativa correta continha os dois tipos. 

MATEMÁTICA/ RACIOCINIO LOGICÓ – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUESTÃO 22 – RECURSO INDEFERIDO 
 
Tiago saiu da cidade às 12h de sábado e chegou até a cidade B às 17h do mesmo dia, sendo assim o 
mesmo levou 5h para percorrer a distância com velocidade média de 60km/h.  Ao retornar o mesmo 
aumentou a velocidade para 80km/h. Resolvendo por regra de três simples inversamente proporcional, pois 
quando se aumenta a velocidade, diminui o tempo teríamos a seguinte solução: 
 
60km/h – 5h 
80km/h – x 
80x= 300 
X=3,75h 
3,75 = 3h +0,75h  
1h – 60 min 
0,75 – x  
X = 60 x 0,75 = 45 minutos 
Sendo assim, são 3 horas e 45 minutos. 

 
 

MATEMÁTICA/ RACICINIO LOGICÓ – ENSINO MÉDIO COMPLETO  

QUESTÃO 11- RECURSO INDEFERIDO  

A ausência de concordância nominal no trecho citado na alternativa “D”, não impede o raciocínio e 

resolução da questão.  

QUESTÃO 15- RECURSO DEFERIDO – RETIFICA-SE A LETRA “D” PARA A LETRA “C”. 

A questão deve ser resolvida com o método da Regra de 3 Composta. 

Aumentando-se as horas, diminuem-se os dias- inversamente proporcional. 

Nome Inscrição Cargo 

Kliver Ribeiro de Matos Caetano Silva 1695006 03-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Nome Inscrição Cargo 

Ronaldo Lopes de Oliveira 1693282 03-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Nome Inscrição Cargo 

Caique Uesley Emerich Dias de Almeida 1702709 01-ASSISTENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO 

Jehudson Prudente Fernandes 1717516 01-ASSISTENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO 
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Peças       Horas       Dias 

8               5               3 

15             6               x 

Colocamos a que tem “x” primeiro, repetimos a que é proporcional e invertemos a inversamente 

proporciona e multiplicamos cruzado. 

3 = 8 . 6      temos: 3 = 40  simplificando os zeros, temos 3 = 4  

x = 15 . 5                 x    90                                                       x   9 

Sendo assim, x = 27/4 = 6,75. 

Muda-se alternativa “D” para a questão “C”.  

RECURSO DEFERIDO. 

QUESTÃO 17- RECURSO DEFERIDO  

A questão correta conforme o gabarito é a letra “B” (esta equação possui 2 raízes reais e as 

mesmas são números fracionários). Todavia, a equação possui uma raiz com número fracionário. 

Devido a questão não apresentar alternativa que represente a resposta correta a questão foi 

anulada. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

QUESTÃO 21 – RECURSO INDEFERIDO 

 “O conceito da Direito Administrativo pode ser elaborado de várias maneiras distintas, dependendo 

da conotação do autor da obra a ser enfocada, ou seja, de acordo com as informações e o 

mecanismo didático escolhido pelo doutrinador, mas, sempre há de ser destacada as seguintes 

características do conceito de Direito Administrativo: 

A- Pertence ao ramo do Direito Público, ou seja, está submetido, principalmente, às regras de 

caráter público (tal qual o Direito Constitucional e o Tributário);” 

 

Desta forma, o direito privado torna o Item I incorreto, conforme as informações supracitadas.  

 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

QUESTÃO 27- RECURSO INDEFERIDO 

Conforme o §1º do artigo 2º da Lei do Orçamento, notas explicativas, demonstração do 
resultado e balanço patrimonial não fazem parte da integração dessa lei.  

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os 
princípios de unidade universalidade e anualidade. 

Nome Inscrição Cargo 

Gilson da Conceição Fonseca 1694115 01-ASSISTENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO 
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§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento: 

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo; 

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas 

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

De acordo com a legislação as notas explicativas, bem como a demonstração de resultado 
não integram a Lei de Orçamento, conforme está firmado na alternativa “D”. 

 

Belo Horizonte, 06 de Dezembro 2019 

 

SEAP Consultoria & Concursos Públicos 

 

 


