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A empresa organizadora, Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda, torna público o 

julgamento de recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG – Edital nº 001/2019, sendo as provas objetivas 

aplicadas nos dias 24 e 25/10/2020, referente o Nível Alfabetizado, ordenados por cargo, 

conforme a seguir: 

Cargo: 45 – Motorista Habilitação Categoria D 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1939178. 

Questão 30:   

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 

Vide artigo 231, da lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), onde consta: 

Transitar com o veículo: 

I – danificando a via, suas instalações e equipamentos; 

II – derramando, lançando ou arrastando sobre a via: 

a) carga que esteja transportando; 

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando; 

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente: 

Infração – gravíssima; 

Penalidade – multa; 

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização; 

III – produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo 

CONTRAN; 

IV – com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos 

legalmente ou pela sinalização, sem autorização: 

Infração – grave; 

Penalidade – multa; 

Medida administrativa – retenção do veículo para regularização; 

Portanto, fica mantida a questão e a alternativa apresentada no gabarito preliminar. Recurso 

INDEFERIDO. 

Cargo: 46 – Gari 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1926233, 1923788. 

Questão 15:  

Como consta no site, o gabarito foi retificado em  27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. 
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A questão em analise já havia sido retificada para a letra “A”. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 16:  

Como consta no site, o gabarito foi retificado em  27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. Recurso 

INDEFERIDO. 

Questão 18:  

Como consta no site, o gabarito foi retificado em  27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. Recurso 

INDEFERIDO. 

Cargo 49 – Serviço Braçal – Manutenção de Vias – Sexo Masculino 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1948014, 1927860, 1941621, 1907775, 1948290, 1943290, 

1907900, 1907759. 

Questão 11:  

Questão 11 será retificada para letra D nos cargos 42, 44, 45, 51, 52 por se tratar da mesma questão. 

Opção correta letra “D”. Recurso DEFERIDO. 

Questão 14: 

Questão 14 será retificada para letra B nos cargos 42, 44, 45, 51, 52 por se tratar da mesma questão. 

Opção correta letra “B” . Recurso DEFERIDO. 

Questão 15:  

Como consta no site, o gabarito foi retificado em 27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. 

A questão em analise já havia sido retificada para a letra “A”. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 16: 

Apenas a letra D responde corretamente à questão de número 16. O candidato argumenta que os planos 

futuros do narrador devem ser descritos com a utilização de verbos no tempo futuro. Todavia, os sonhos 

também são projeções futuras (nem sempre possíveis) e, da mesma forma, devem ser descritos por 

meio de verbos no futuro. O que faz da alternativa d a correta é o fato de que ninguém planeja ter um 

cavalo com asas e voar com ele sobre as copas das árvores, mares e nuvens, nem tampouco ir às 

estrelas. Dessa forma, a resposta correta é a letra d e o gabarito da questão 16 permanece o mesmo. 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 17: 

Como consta no site, o gabarito foi retificado em 27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. 

A questão em analise já havia sido retificada para a letra “A”. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 18:  

Como consta no site, o gabarito foi retificado em 27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. 

A questão em analise já havia sido retificada para a letra “C”. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 19: 

Como consta no site, o gabarito foi retificado em 27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. 
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A questão em analise já havia sido retificada para a letra “B”. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 20: 

Como consta no site, o gabarito foi retificado em 27/10/2020 para os cargos 46, 47, 48, 49, 50. 

A questão em analise já havia sido retificada para a letra “D”. Recurso INDEFERIDO. 

Cargo: 52 – Borracheiro 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1933046 

Questão 24: 

O recurso não assiste ao candidato, pois o recomendado pela literatura, que confirma a questão é que 

se o veículo não for dirigido em condições severas, troque o óleo a cada 10.000 km ou 12 meses, o que 

ocorrer primeiro. https://autopapo.uol.com.br/noticia/troca-de-oleo-motor-carro/    

https://adaptive.com.br/troca-de-oleo-do-motor-saiba-tudo-sobre-esse-procedimento/ 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 25: 

O recurso não assiste ao candidato, pois o que a questão pede, em síntese, é o que é consequência do 

óleo acima do nível. Aumento da lubrificação não se trata de uma consequência, e sim, o que discorre 

em C (aumento da pressão do cárter), logo, a questão deve ter sua alternativa alterada para C como 

correta. http://www.sanapel.com.br/ 

Gabarito Retificado para letra “C”. Recurso DEFERIDO. 

Questão 27: 

Os limites são verificados pela sua grossura, e espessura das pastilhas, não dos discos. 

https://bestcars.uol.com.br/bc/informe-se/colunas/editorial/427-freios-medidas-simples-pela-seguranca-e-

a-durabilidade/ 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 29: 

O ícone refere-se à luz da injeção eletrônica, a alternativa correta deve ser trocada para B. 

http://www.sanapel.com.br/luzes-do-painel-do-carro-o-que-esta-acontecendo/ 

Retifica-se Gabarito para letra “B”. Recurso DEFERIDO. 

Questão 30: 

O recurso não assiste o candidato, pois o mesmo afirma que os itens estão corretos, mas não justifica 

sua resposta, adequadamente, apontando as divergências quanto à resposta do gabarito, recurso sem 

fundamentação técnica. 

Belo Horizonte, 17 de Novembro de 2020. 

 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  
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