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Julgamento de Recurso Concurso Público Prefeitura Municipal de Areado/MG – Edital nº 001/2019 
 SÁBADO TARDE – PROVAS APLICADAS NO DIA 26/09/2020 

 
A empresa Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda torna público o julgamento de recursos em face ao 
gabarito divulgado em 28/09/2020. Conforme item 9.6 do Edital, o ponto correspondente à questão anulada será 
atribuído a todos os candidatos, ainda que não tenham recorrido. Neste arquivo constam as respostas dos recursos 
das provas aplicadas no dia 26/09/2020, ordenados por cargo, conforme a seguir: 

MÉDIO: 

01 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

RECORRENTES:  

1974719 - Ana Regina Moreira 

1956280 - Andervan Ricardo Malaquias Barbosa 

1979279 - Fernanda Batista De Paula 

1961240 - Aline Marciano 

1973366 - Fernando Junior Neto Araujo 

1968903 - Milena De Almeida Elias 

1980338 - Nalcler Jose Moreira Tavares 

1980963 - Rubia De Souza Miranda Tito 

1958559 - Swellen Carla De Fatima Souza 
 

QUESTÃO 01  

A questão de número 01 pede o sentido literal da frase: “A autora nos apresenta uma infância recheada de livros, 

com os quais ela afirma ter construído casas, utilizando-os como tijolos.”. Para se encontrar o sentido denotativo 

(literal) da frase – que utiliza de metáfora (recheada) e comparação (como tijolos) – é necessário recorrer-se ao texto 

em seu sentido global. Já que o texto é base de compreensão para as questões, não basta fazermos aplicação da 

linguagem denotativa tentando traduzir uma frase isolada.  

O texto começa e termina com a comparação entre livros e tijolos. Inicialmente, o livro é o tijolo que constrói as casas 

onde a narradora “mora”, ou seja, seu arcabouço de conhecimentos. Utilizando-se da metáfora das casas, ela 

demonstra os aprendizados que angaria com os livros: aprendizados de vida, de mundo, de cultura. E no final, ela 

começa a “fazer” tijolos (livros), que pudessem também ser referência para outras crianças. Em outras palavras, ela 

começa a escrever – torna-se uma autora. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 03  

A questão de número 03 pede que se marque a alternativa que NÃO JUSTIFICA o uso do pronome OBLÍQUO. 

Portanto, o que a questão pede é a alternativa INCORRETA. As alternativas A, B e D estão CORRETAS pelo 

mesmo motivo. Vejamos: 

Letra A – Está CORRETA, pois a frase estando na ordem invertida, quando a colocamos na ordem correta temos: 

“Livro é vida para MIM”. Assim, o pronome está no final da frase, só sendo possível o uso de pronome OBLÍQUO. 

Letra B – Está CORRETA, pois sendo o pronome MIM complemento de vida: “Livro é vida para mim”, ele está 

novamente no final da frase, onde só pode ser utilizado o pronome OBLÍQUO. 

Letra D – Está CORRETA, porque realmente no final de frase só é possível o uso do pronome OBLÍQUO. 

Já a letra C, está INCORRETA, já que o sujeito da oração é ‘LIVRO’ e não ‘MIM’ – que nem poderia sê-lo, já que 

apenas pronomes RETOS podem ser utilizados como sujeito. 

Dessa forma, a ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE a questão é a Letra C. 
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INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 04  

DEFERIDO – ANULADA.  
 

QUESTÃO 09  

Para a questão de número 09 só existe uma ÚNICA alternativa CORRETA: Letra D. 

Todas as outras alternativas possuem outras classes de palavras. Vejamos: 

Letra A – possui o verbo “reinar” 
Letra B – possui os advérbios “mais” e “pouco” 
Letra C – possui o advérbio “aqui” e o pronome indefinido “toda” 
Apenas a Letra D possui 03 substantivos: “beleza” (substantivo abstrato), “cuidado” (que pode também ser adjetivo, 

mas no texto, base para a resposta da questão é substantivo) e “mar” (substantivo concreto). 
 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

QUESTÃO 18  

Resolução: 
 
Preço original: 3,00 
Após o primeiro reajuste de 10%: 3,00 + 10% de 3,00 = 3,00 + 0,30 = 3,30 
Valor a ser aplicado o segundo reajuste: 3,30 
Logo 3,30 + 10% de 3,30 = 3,30 + 0,33 = 3,63 
Preço após o segundo reajuste: R$ 3,63 
 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

QUESTÃO 22  

EXPLICAÇÃO: 

Quando você abre o Excel, você está criando uma tabela em formato de planilha. Mas, resumindo, tabela é um 

recurso existente no Excel, com o objetivo de automatizar algumas tarefas. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 24  

A placa-mãe (do inglês motherboard, composto de mother "mãe" e board "placa"; também chamada em inglês de 

mainboard) é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, 

processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. 

DEFERIDO - RETIFICAR GABARITO DE LETRA D PARA LETRA C. 

QUESTÃO 27  

A gravação é feita de forma magnética, e em nenhuma das alternativas tinha essa opção. 

DEFERIDA – ANULADA. 
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09 – ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL – SECRETÁRIO ESCOLAR 

RECORRENTES: 

 

1979367 – Fernanda Nascimento  

1982108 – Flavio Henrique Silveira /  

1974106 – Gilberto Mauro De Oliveira 
1982649 – Gustavo De Sousa Pina 
1961076 – Hadade Cardoso  
1976975 – Jefferson Silva Reis 
1969361 – Julio Cesar De Oliveira 
1982348 – Leandro Ferreira Pereira 
1962808 – Marcio Tadeu De Oliveira 
1983150 – Maxciel Aparecido Pontes 
1982892 – Rita De Cassia Miranda 
1981652 – Rodrigo Menzanoti Fugi 
1980880 – Sergio Donizetti De Anchieta 
1981024 – Talles Amorim De Oliveira 
1974941 – Rosana De Fatima Fernandes 
1981024 – Talles Amorim De Oliveira 

1959702 – Victoria Caroline Teodoro 
1974961 - Alfredo Jose Pereira  
1983112 - Aline Daniela De Oliveira Alves 
1978863 - Ana Beatriz Santos  
1968872 - Ana Claudia Ruela Martins  
1957577 - Anna Carolina Alves Matias  
1961881 - Beatriz Oliveira Santos  
1961240 - Aline Marciano  
1981601 - Bruna Cristina Da Silva Pereira     
1961106 - Cassio Francisco Cabral  
1960537 - Dener Israel Franca     
1971710 - Elizandra Borges  
1974765 - Fabio Junior Calori  
1975320 - Cinara Lucchesi Vasconcelos Rocha  
1981845 - Fabiana Aparecida Araujo 

 

QUESTÃO 01  
 
 

A questão de número 01 pede o sentido literal da frase: “A autora nos apresenta uma infância recheada de 

livros, com os quais ela afirma ter construído casas, utilizando-os como tijolos.”. Para se encontrar o sentido 

denotativo (literal) da frase – que utiliza de metáfora (recheada) e comparação (como tijolos) – é necessário 

recorrer-se ao texto em seu sentido global. Já que o texto é base de compreensão para as questões, não basta 

fazermos aplicação da linguagem denotativa tentando traduzir uma frase isolada.  

O texto começa e termina com a comparação entre livros e tijolos. Inicialmente, o livro é o tijolo que constrói as 

casas onde a narradora “mora”, ou seja, seu arcabouço de conhecimentos. Utilizando-se da metáfora das 

casas, ela demonstra os aprendizados que angaria com os livros: aprendizados de vida, de mundo, de cultura. 

E no final, ela começa a “fazer” tijolos (livros), que pudessem também ser referência para outras crianças. Em 

outras palavras, ela começa a escrever – torna-se uma autora. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 03  
 

A questão de número 03 pede que se marque a alternativa que NÃO JUSTIFICA o uso do pronome OBLÍQUO. 

Portanto, o que a questão pede é a alternativa INCORRETA. As alternativas A, B e D estão CORRETAS pelo 

mesmo motivo. Vejamos: 

Letra A – Está CORRETA, pois a frase estando na ordem invertida, quando a colocamos na ordem correta 

temos: “Livro é vida para MIM”. Assim, o pronome está no final da frase, só sendo possível o uso de pronome 

OBLÍQUO. 

Letra B – Está CORRETA, pois sendo o pronome MIM complemento de vida: “Livro é vida para mim”, ele está 

novamente no final da frase, onde só pode ser utilizado o pronome OBLÍQUO. 

Letra D – Está CORRETA, porque realmente no final de frase só é possível o uso do pronome OBLÍQUO. 

Já a letra C, está INCORRETA, já que o sujeito da oração é ‘LIVRO’ e não ‘MIM’ – que nem poderia sê-lo, já 

que apenas pronomes RETOS podem ser utilizados como sujeito. 

Dessa forma, a ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE a questão é a Letra C. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 
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QUESTÃO 04  

 

DEFERIDO – ANULADA. 
 

 

QUESTÃO 06  
 
A questão de número 06 só possui uma ÚNICA alternativa correta: a Letra D, pois todas as palavras são 
acentuadas pela mesma regra – todas são proparoxítonas e todas são acentuadas. 
Na letra C, há duas palavras acentuadas pela mesma regra: “impaciência” e “vivência” – ambas paroxítonas 
terminadas em ditongo. No entanto, a palavra “viúva” é acentuada devido ao fato de o U tônico formar sílaba 
sozinho, já que paroxítonas terminadas em A NÃO são acentuadas. 
 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

QUESTÃO 11  
 

Resolução: 

x
2 
– x – 20 = 0 

∆ = b
2
 – 4ac 

∆ = (-1)
2
 – 4.(1).(-20)  

∆ = 81  

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

𝑥 =
1 ± √81

2
 

x
1 
= 

1−9

2
 = - 4 

x
2
 = 

1+9

2
 = 5 

Soma de x
1 
+ x

2 
= (-4) + 5 = 1 

 
A soma das raízes da equação proposta pode ser encontrada por S = 
Logo a soma S é = 1 
 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

 

QUESTÃO 22  
 
EXPLICAÇÃO: 

Quando você abre o Excel, você está criando uma tabela em formato de planilha. Mas, resumindo, tabela é um 

recurso existente no Excel, com o objetivo de automatizar algumas tarefas. 

DEFERIDA - RETIFICAR GABARITO DE LETRA C PARA LETRA D. 

 
QUESTÃO 24  

A placa-mãe (do inglês motherboard, composto de mother "mãe" e board "placa"; também chamada em inglês de 

mainboard) é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, 

processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Letra Correta C. 

DEFERIDA - RETIFICAR GABARITO DE LETRA D PARA LETRA C. 



 
 

5 
 

QUESTÃO 27  

 

A gravação é feita de forma magnética, e em nenhuma das alternativas tinha essa opção. 

DEFERIDA – QUESTÃO ANULADA. 

 

07 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

RECORRENTES: 

1980436 - Adriano Verola Viveiros 

1981099 - Aguinaldo Cristiano Romao 

1973728 - Alcimar Bertolotti De Almeida 

1969626 - Alexandre Lira Dos Santos 

1969825 – Alisson Tadeu Alves 

1972093 - Amanda Rosa De Sousa 

1979124 - Ana Luiza Silva De Lima 

1981956 - Angela Silva Miranda Dos Santos 

1960622 - Carlos Alberto Godinho 

1977696 - Daniela Eliza Terra Melo 

1981065 - Kilder Campos Fagundes 

1956618 - Larissa Oliveira Reis 

1956006 - Luiz Eduardo Tranches Silva 

1981419 - Matheus Amoreli Silveira 

1979330 - Bruno Alberto Ruela Souza 

1973829 - Carlos Alberto Negrao 

1977273 - Cristian Rafael De Souza Cris De Tao 

1982434 - Daniel Cabral Menezes 

1979090 - Davidson Nunes Vilela 

1982763 - Edivaldo Silva Candido 

1981593 - Fellipe Miranda Da Silva 

1956708 - Fernando Oliveira 

1960411 - Graziela Fernanda De Oliveira Ribeiro 

1966125 - Guilherme Moreira Breves 

1981120 - Gustavo Henrique De Assis 

1981589 - Iuri Lemos Gouvea De Andrade Soares 

1980611 - Joao Paulo Candido Vieira Da Silva 

1975133 - Johnny Rafhael Silva De Carvalho 

1965161 - Julio Cezario 

1975112 - Jurema Moreira Godinho Da Fonseca 

1958377 - Nathalia Lima Da Silva 

1982352 - Nelson De Alencar Bonafe Junior 

1981050 - Patricia Resende Dos Santos 

1982317 - Rafael Alves Motta 

1982824 - Rafael Garcia Sousa 

1977382 - Raphael Silveira Resende 

1961338 - Tatielly Carolina Augusto 

1955952 - Thais Porto Martins 

1957408 - Vilma Pereira 

1981774 - Vinicius Miquelim Silva 

1957236 - Vitor Alberto Novais 

1980940 - William Martins De Paulo Martins 

  1973390 - Josias Marques Da Silva 

 

QUESTÃO 01  
 

A questão de número 01 pede o sentido literal da frase: “A autora nos apresenta uma infância recheada de livros, 

com os quais ela afirma ter construído casas, utilizando-os como tijolos.”. Para se encontrar o sentido denotativo 

(literal) da frase – que utiliza de metáfora (recheada) e comparação (como tijolos) – é necessário recorrer-se ao texto 

em seu sentido global. Já que o texto é base de compreensão para as questões, não basta fazermos aplicação da 

linguagem denotativa tentando traduzir uma frase isolada.  

O texto começa e termina com a comparação entre livros e tijolos. Inicialmente, o livro é o tijolo que constrói as casas 

onde a narradora “mora”, ou seja, seu arcabouço de conhecimentos. Utilizando-se da metáfora das casas, ela 

demonstra os aprendizados que angaria com os livros: aprendizados de vida, de mundo, de cultura. E no final, ela 

começa a “fazer” tijolos (livros), que pudessem também ser referência para outras crianças. Em outras palavras, ela 

começa a escrever – torna-se uma autora. 

       INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 03  

A questão de número 03 pede que se marque a alternativa que NÃO JUSTIFICA o uso do pronome OBLÍQUO. 

Portanto, o que a questão pede é a alternativa INCORRETA. As alternativas A, B e D estão CORRETAS pelo 

mesmo motivo. Vejamos: 

Letra A – Está CORRETA, pois a frase estando na ordem invertida, quando a colocamos na ordem correta temos: 

“Livro é vida para MIM”. Assim, o pronome está no final da frase, só sendo possível o uso de pronome OBLÍQUO. 
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Letra B – Está CORRETA, pois sendo o pronome MIM complemento de vida: “Livro é vida para mim”, ele está 

novamente no final da frase, onde só pode ser utilizado o pronome OBLÍQUO. 

Letra D – Está CORRETA, porque realmente no final de frase só é possível o uso do pronome OBLÍQUO. 

Já a letra C, está INCORRETA, já que o sujeito da oração é ‘LIVRO’ e não ‘MIM’ – que nem poderia sê-lo, já que 

apenas pronomes RETOS podem ser utilizados como sujeito. 

Dessa forma, a ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE a questão é a Letra C. 
 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 04  
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.  

 

QUESTÃO 06  

 

Candidato 1977696 faz requerimento para questão número 06 do cargo 07. 
Mas na fundamentação ele fala sobre outras questões, as quais já foram respondidas.  
 
INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

QUESTÃO 18  

Resolução: 
São dois aumentos consecutivos e não dois aumentos simultâneos. Portanto, temos: 
Acréscimo 1: R$ 3,00 + 10% = R$ 3,30 
Acréscimo 2: R$ 3,30 + 10% = R$ 3,63 
 
Manter o gabarito: Letra D. 

INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

 

QUESTÃO 20 -  

O recorrente – 1973728 não solicitou outro caderno de prova. Sua fundamentação foi: Questão ilegível. Porém, a 

questão 20, não apresenta nenhum erro. 

 

INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

 

QUESTÃO 21  
 

Boot é um termo em inglês utilizado para fazer referência ao processo de inicialização de um computador, o qual 

acontece no momento em que você pressiona o botão “Ligar” da máquina até o total carregamento do sistema 

operacional instalado. O Sistema Básico de Entrada e Saída (BIOS) é um aplicativo responsável pela execução da 

várias tarefas executadas do momento em que você liga o computador até o carregamento do sistema operacional 

instalado na máquina. Ao iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes de 

hardware conectados à máquina. Só depois de todo esse processo de identificação é que a BIOS passa o controle 

para o sistema operacional e o BOOT acontece de verdade. Então o boot só acontece mesmo após o bios. 

 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO 22  

Quando você abre o Excel, você está criando uma tabela em formato de planilha. Mas, resumindo, tabela é um 
recurso existente no Excel, com o objetivo de automatizar algumas tarefas. 
 INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA C. 
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QUESTÃO 23  

 

Candidato pede para ser alterado gabarito de C para D, porém gabarito já permanece na letra D.  

INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

QUESTÃO 24  

EXPLICAÇÃO: 

A placa-mãe (do inglês motherboard, composto de mother "mãe" e board "placa"; também chamada em inglês de 

mainboard) é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, 

processador com memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. 

DEFERIDA - RETIFICAR GABARITO DE LETRA D PARA LETRA C. 

 

QUESTÃO 25  

O candidato 1969626 solicitou recurso da questão 25, porém a fundamentação é sobre a questão 27. 

INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA D. 

 

QUESTÃO 27  

A gravação é feita de forma magnética, e em nenhuma das alternativas tinha essa opção. 

DEFERIDA – ANULADA. 

 

08 – ASSISTENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL 

RECORRENTES: 1983063 - Mariana Machado Marcondes 
 

QUESTÃO 02  

Na questão de número 02, pede que se marque a alternativa CORRETA em relação ao uso da vírgula no trecho: 

“iglu, cabana, palácio, arranha-céu...”.  

A letra A está INCORRETA, já que todas as palavras são SUBSTANTIVOS. 

A letra C está INCORRETA, pois não há regra que determine o uso da vírgula para dar pausas à respiração.  

A letra D está INCORRETA, porque não há sujeito oculto na frase. 

Somente a letra B responde CORRETAMENTE à questão, por tratar-se de uma enumeração de SUBSTANTIVOS, 

que representam outros tipos de casas que a narradora poderia conhecer de acordo com sua imaginação e o que 

o livro a atendia. 

 

INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA B. 

QUESTÃO 03 

A questão de número 03 pede que se marque a alternativa que NÃO JUSTIFICA o uso do pronome OBLÍQUO. 

Portanto, o que a questão pede é a alternativa INCORRETA. As alternativas A, B e D estão CORRETAS pelo mesmo 

motivo. Vejamos: 

Letra A – Está CORRETA, pois a frase estando na ordem invertida, quando a colocamos na ordem correta temos: 

“Livro é vida para MIM”. Assim, o pronome está no final da frase, só sendo possível o uso de pronome OBLÍQUO. 

Letra B – Está CORRETA, pois sendo o pronome MIM complemento de vida: “Livro é vida para mim”, ele está 

novamente no final da frase, onde só pode ser utilizado o pronome OBLÍQUO. 
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Letra D – Está CORRETA, porque realmente no final de frase só é possível o uso do pronome OBLÍQUO. 

Já a letra C, está INCORRETA, já que o sujeito da oração é ‘LIVRO’ e não ‘MIM’ – que nem poderia sê-lo, já que 

apenas pronomes RETOS podem ser utilizados como sujeito. 

Dessa forma, a ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE a questão é a Letra C. 

INDEFERIDA - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 04  

Em “Artur VOLTOU-SE”, o enunciado da questão afirma que há o uso de uma MESÓCLISE (pronome no meio do 

verbo). No entanto, o pronome está após o verbo, o que caracteriza uma ÊNCLISE. 

E então a questão pede pra marcar uma regra do uso da PRÓCLISE (pronome antes do verbo). 

PRÓCLISE pode ser usada quando há verba transitivos (tendo pronome pessoal antes dela). Palavras negativas 

“atraem” o pronome antes do verbo (próclise), quando há pronomes interrogativos, relativos, indefinidos, 

demonstrativos. Portanto, haveria mais de uma alternativa correta. 

FONTE: https://www.normaculta.com.br/proclise-quando-usar-e-quando-nao-usar/ 

DEFERIDO – ANULADA. 

QUESTÃO 24  

Conforme Nota Técnica CFC n° 314/2004, estabelecendo os seguintes dizeres: A gestão patrimonial imprime ao 

patrimônio da entidade, constantes variações. As variações representam os acréscimos e as reduções que resultam 

na situação líquida patrimonial. As variações que acrescem a situação líquida patrimonial são denominadas de 

variações ativas e as que reduzem variações passivas. 

Dentro deste contexto, as variações ativas são provenientes do aumento de valores do ativo e da diminuição de 

valores do passivo e as variações passivas decorrem da diminuição dos valores do ativo ou do acréscimo dos valores 

do passivo. Desta forma afirmamos que nem toda variação ativa decorre do ativo assim como também a variação 

passiva não só provém do passivo. 

https://qcon-assets 

production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/4927/883d93fd58f183a68a9910c4f9110ed6507fa31c.pdf 

A insubsistência passiva é o mesmo que insubsistência do ativo e quer dizer que determinado valor do Ativo 

não mais existe, sendo assim aumenta o valor do passivo e reduz o patrimônio líquido, portanto é uma variação 

passiva e não ativa conforme afirma a alternativa “B” da questão. 

DEFERIDO – ANULADA. 

 

Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2020  
 
 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  

 

https://www.normaculta.com.br/proclise-quando-usar-e-quando-nao-usar/
https://qcon-assets-production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/4927/883d93fd58f183a68a9910c4f9110ed6507fa31c.pdf
https://qcon-assets-production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/4927/883d93fd58f183a68a9910c4f9110ed6507fa31c.pdf

