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Julgamento de Recurso Concurso Público Prefeitura Municipal de Areado/MG – Edital nº 001/2019 
 SÁBADO MANHÃ – 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: 

ALFABETIZADO: 

22 – MOTORISTA CNH “D” 

RECORRENTES: 1965056 - Adriane Carolina Pereira / 1979288 - Emerson Rodrigues Da Cruz / 1965351 - Higor 

Halbert Rodrigues Haas / 1976885 - Luan Do Carmo Oliveira / 1966934 - Fabio Alberto Tagliari / 1964268 - Graziela 

Martins De Paula / 1956120 - Ilton Vitor Faria Dos Reis / 1955947 - Jaqueline Cristiane Herrero / 1962687 - Renato 

Melo Da Silva 

QUESTÃO 3: 

 

 O plural da palavra “depressão” é “depressões”, de acordo com o gabarito. 

INDEFERIDO – MANTÉM GABARITO, LETRA C. 

 

QUESTÃO 4:  

   A frase “consumo das pessoas” possui no total 10 consoantes e 7 vogais.  

   Não há alternativa para a questão. 

   DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO 16:  

A ordem correta para a resolução do problema é: primeiro multiplicar e depois, dividir. Chegando ao resultado y = 12. 

1º Parêntesis; 2º Expoentes; 3º Multiplicações e Divisões; (da esquerda para a direita) 4º Somas e Subtrações.  

 
Fonte: www.matematica.pt › faq › operacoes-matematicas 

 

DEFERIDO – RETIFICA-SE GABARITO DE LETRA C PARA LETRA A. 
 

 

QUESTÃO 20:  

 

Resolução: 

a + b = 6       b = 2a 

Substituindo b na primeira equação, temos: 

a + 2 a = 6 

3 a = 6 

a = 6/3 

a = 2 

INDEFERIDO – MANTÉM GABARITO, LETRA C. 
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QUESTÃO 22:  

Segundo: https://www.carrodegaragem.com/fluido-transmissao-fatos-mitos-sobre-oleo-transmissao/  

I. (Mito) Quando há resíduos no cárter da transmissão, é sinal de que algo está mal. 

II. (Fato) Isto pode até ser verdade para países onde o clima predominante não é o tropical, como nosso país. Mas 

no Brasil os veículos são submetidos a temperaturas muito elevadas, o que faz com que os fluidos tenham que 

dissipar mais calor e acabem se desgastando mais rápido, perdendo a eficiência. 

III. Um serviço de manutenção adequado para a transmissão envolve um test drive, a remoção de um 

cárter removível e inspecionamento do interior da transmissão. Ajustamento de correias se forem utilizadas, e 

também a verificação da válvula do corpo de torque. A substituição do filtro e enchimento com o líquido de 

substituição exato também faz parte de um serviço adequado. 

 

INDEFERIDO – MANTÉM GABARITO LETRA C. 

 

QUESTÃO 26:  

 

DEFERIDO – RETIFICA-SE GABARITO DE LETRA C PARA LETRA A. 

 

QUESTÃO 29:  

 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA D.  

 

QUESTÃO 30:  

 

ANULADA, POR EQUIVOCO DE DIGITAÇÃO. 
 

24 - OFICIAL ESPECIALIZADO 

RECORRENTES: 1975552 - Emerson Bernardes 

QUESTÃO 16:  

A ordem correta para a resolução do problema é: primeiro multiplicar e depois, dividir. Chegando ao resultado Y = 12. 

Resolução:  

48 / 2 x 2 = Y 
48 / 4 = Y 
12 = Y 
 
 

EXPLICAÇÃO EXTRA: 1º Parêntesis; 2º Expoentes; 3º Multiplicações e Divisões; (da esquerda para a direita) 4º 

Somas e Subtrações. 

 
Fonte: www.matematica.pt›faq ›operacoes-matematicas 
 
DEFERIDO - RETIFICA-SE GABARITO DE LETRA C PARA LETRA A. 

QUESTÃO 29:  

Questão anulada por haver equívoco na elaboração, com duas respostas possíveis. 
 
DEFERIDO – ANULADA. 
 
 
 
 

 

https://www.carrodegaragem.com/fluido-transmissao-fatos-mitos-sobre-oleo-transmissao/
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MÉDIO: 

10 – ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL – SECRETÁRIO ESCOLAR 

RECORRENTES: 1982554 - Carla Fernanda de Oliveira / 1956845 - Gislene Da Silva / 1981124 - Seomara 

Aparecida Goncalves Prado 

QUESTÃO 03: 

A questão refere se a propaganda. a qual está em linguagem Conativa, pois: "A função conativa tem ênfase no 

destinatário, de modo que o objetivo é persuadi-lo através da mensagem transmitida. A função conativa explora o uso 

do discurso em 2ª e 3ª pessoa, utilizando pronomes como tu e você. Ela busca convencer o interlocutor e fazer com 

que ele tenha determinado tipo de comportamento, pensamento ou atuação.  

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/funcao-conativa 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA B.  
 

QUESTÃO 12:  

Conteúdo não consta no Edital.  

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

QUESTÃO 13: 

A questão é de múltiplos e divisores, nas quais estão descritas no Edital: 
“MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO - MÉDIO E SUPERIOR (DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE DO 
CARGO): Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos inteiros e fracionários, 
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, números decimais, 
propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° 
graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, 
cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, 
sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Números Primos. Problemas envolvendo 
os itens do programa proposto. Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes a área. " 
 

 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C.  

QUESTÃO 14:  

Questão com conteúdo além do proposto, conteúdo extrapolou do caderno de provas. 

DEFERIDA – ANULADA. 
 

QUESTÃO 22:  

A tecla "Delete" apaga o caractere imediatamente à direita do cursor, enquanto a tecla " Backspace" apaga o 

caractere imediatamente à esquerda. 

DEFERIDO – RETIFICA-SE GABARITO DE LETRA C PARA LETRA D. 

QUESTÃO 28: INFORMATICA (1956845 - Gislene Da Silva) - A candidata não solicitou, durante a realização do 

Concurso a troca do caderno de provas.  

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/funcao-conativa
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29 – SECRETÁRIO GERAL DA PREFEITURA 

RECORRENTES: 1979311 - Darlene Andrade Silva / 1958215 - Girleny Freire De Jesus / 

 1964048 - Janaina Aparecida De Sousa / 1983040 - Tacielli De Souza Oliveira  

 

QUESTÃO 01:  

 

Apesar de o texto propor inicialmente um esclarecimento entre os termos Astronomia e Astrologia, os conceitos que o 

compõem o tornam um texto definidor. Conceito é a definição de algo. E a maior parte do texto trata dos conceitos, 

ou definições, de Astronomia e Astrologia. Portanto, podemos afirmar que o objetivo PRINCIPAL do texto é DEFINIR. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA B. 

QUESTÃO 07:  

Para a questão de número 07, apenas a alternativa C possui uma resposta CORRETA. 

Conforme levanta o (a) candidato (a), a palavra “que”, de maneira isolada, em sua originalidade, é um pronome 

relativo ou indefinido. Contudo, analisando a palavra dentro do contexto textual, desempenha a função de conjunção, 

iniciando a oração subordinada adjetiva explicativa “que foram elaboradas na Grécia antiga”. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 19:  

Resolução: 

1425000 cm3 = 1.425 Litros 
0,000036 hm3 = 36.000 Litros 
165 dm3 = 165 Litros 
1425 + 36000 + 165 = 37.590 Litros 
 

Não há a resposta entre as alternativas. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.  

 

QUESTÃO 22:  
 

O enunciado diz ser conforme o art. 84 da referida lei, porém as alternativas são referentes ao art. 86 da lei orgânica 

municipal de Areado. 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO 24:  

Segundo o Capítulo II, do art. 13 - 

http://www.camaradeareado.mg.gov.br/servicos/projetos/projeto_417_1492022926.pdf  

 

Art. 13. Constituem as receitas do Município, observados os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, aquelas 

provenientes de: 

I – tributos e contribuições de sua competência; 

II – atividades econômicas que por conveniência possam vir a ser executadas pelo Município; 

III – transferências por força de mandato constitucional ou de convênios firmados com entidades governamentais 

e/ou privadas; 

IV – operações de crédito vinculados a obras, serviços públicos e autorizadas em lei; 

V – transferências oriundas de Fundos instituídos pelo Governo Estadual e Federal; 

VI – receitas de qualquer natureza, geradas ou arrecadadas no âmbito dos órgãos, entidades ou fundos da 

administração municipal; 

VII – alienação de ativos municipais autorizados por Lei; 

VIII – multas e juros oriundos de tributos municipais e da dívida ativa; 

http://www.camaradeareado.mg.gov.br/servicos/projetos/projeto_417_1492022926.pdf
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IX – transferências voluntárias de outro Ente da Federação, admitida contrapartida por parte do Município, 

observados os preceitos do artigo 25, da Lei Federal 101/2000; 

X – demais receitas de competência do município. 

 Parágrafo único. A receita proveniente da alienação de bens será obrigatoriamente aplicada em despesas de capital, 

sempre que possível, no exercício em que realizar-se. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA A. 

QUESTÃO 27:  

Anula-se a questão devido a equívoco de digitação. 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

17 – FISCAL MUNICIPAL 

RECORRENTES: 1971143 - Maria Emilia Ferreira / 1982932 - Vanezio De Gouveia Andre 

QUESTÃO 01:  

Apesar de o texto propor inicialmente um esclarecimento entre os termos Astronomia e Astrologia, os conceitos que o 

compõem o tornam um texto definidor. Conceito é a definição de algo. E a maior parte do texto trata dos conceitos, 

ou definições, de Astronomia e Astrologia. Portanto, podemos afirmar que o objetivo PRINCIPAL do texto é DEFINIR. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA B. 

 

QUESTÃO 06:  
 

DEFERIDO – ANULADA. 

 

FUNDAMENTAL: 

11 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

RECORRENTES: 1978520 - Daniela Rocha Mello Dos Santos 

QUESTÃO 04:  

O recorrente se baseou no dicionário Aurélio. Porém, a resposta se dá de acordo com o sentido que o texto dá à 

palavra “detritos”. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA A. 

QUESTÃO 06:  

Gabarito está correto, pois a oração coordenada assindética não tem uma conjunção introduzida, da mesma forma 
que está descrito na questão.  
 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 

QUESTÃO 08:  

 

Questão continua com o gabarito original Letra C, pois o sujeito da frase está sendo composto por uma expressão de 
porcentagem , seguida de um substantivo. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA C. 
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QUESTÃO 16:  

Tendo em vista o que foi descrito no Edital, " MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – FUNDAMENTAL: Estruturas 

lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números inteiros: operações e propriedades. Números 

racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 

de três simples. Equação de 1° grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 

Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do 

triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); 

Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume. Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes a 

área. " A questão não será anulada, pois a mesma se encontra descrita no edital. 

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA A. 

12 – AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 

RECORRENTES: 1982808 – Claudia Aparecida Alves Silva 

QUESTÃO 04:  

O recorrente se baseou no dicionário Aurélio. Porém, a resposta se dá de acordo com o sentido que o texto dá à 

palavra “detritos”.  

INDEFERIDO - MANTEM GABARITO, LETRA A. 

13 – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

RECORRENTES:  

1970898 – Joao Mateus Mariano Correa 

1977033 – Gustavo Roberto De Oliveira 

1973266 – Gilda Alves Eusebio 

1964423 – Francisca Goreti Dos Santos 

1963700 – Fanyelle Aparecida Rodrigues da Silva Tomáz 

1964109 – Karoline Da Silva Alves Correa 

1971097 – Eliziane Cassia Da Silva 

1980757 – Doroteia Aparecida De Olieveira 

1973084 – Christiane Terezinha Vieira Do Prado 

1981238 – Aparecida Das Dores Vieira Rufino 

1979436 – Andiara Cassia Dos Reis 

1968152 – Ana Livia Marcelino De Sousa 

1980186 – Rosiane Aparecida Fernandes 

1959325 – Luiz Guilherme Goncalves Gonzaga 

1960256 – Lara Tomaz Nunes 

1957188 – Luciara Prudenciano Da Silva 

1981223 – Maria Luiza De Oliveira 

1964243 – Mathucha Fabiola Tome Da Silva Ruela 

1981832 – Rejane Cristina Terra 

1981585 – Rosely Pereira Reis Martins 

1981102 - Tiago Marini Ribeiro 

 

QUESTÃO 01:  

A questão de número 01 é interpretativa. Pede que o candidato identifique a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um problema e uma solução apresentados no texto. 

INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA B. 
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QUESTÕES 03 / 05 / 06 / 08 E 09:  

ANULADAS POR EXTRAPOLAR O CONTEÚDO DO EDITAL. 

QUESTÃO 11:  

A questão 11 solicita que o candidato assinale a alternativa correspondente ao objetivo do texto. A  

alternativa A é a ÚNICA que demonstra esse objetivo, pois propõe que o texto APRESENTA um aplicativo, 

e que esse aplicativo é uma INTERAÇÃO entre A POPULAÇÃO e SEU MEIO. O texto não vai além disso: 

apresenta as características do aplicativo, que serve para que o cidadão possa modificar o meio em que 

vive. A alternativa B diz que o texto pretende VENDER o aplicativo, no entanto em nenhum momento é 

feita essa oferta. O texto apenas comenta sobre sua criação. A alternativa C diz que o texto fala de 

PERIGOS de BAIXAR APLICATIVOS no CELULAR, mas em nenhum momento o texto fala de perigos ou 

mesmo que o aplicativo deve ser baixado apenas no celular. A alternativa D diz que o texto intenta criar 

um PARALELO entre a GESTÃO e o CIDADÃO. Mesmo que ao criar a interação entre o cidadão e o meio 

esteja implícita a figura do gestor, isso não tornar possível afirmar que o objetivo do texto seja esse. 

Dessa forma, a ÚNICA alternativa que responde CORRETAMENTE à questão de número 11 é a Letra A. 

INDEFERIDA – MANTEM GABARITO LETRA A. 

QUESTÃO 12:  

A questão 12 é relacionada ao uso da crase, o que é também um tipo de acentuação. Haja vista que esse 

conhecimento está inserido no edital, não há motivo de cancelamento para a questão. 

INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA C. 

QUESTÕES 13 E 14:  

ANULADAS, DEVIDO AO CONTEÚDO QUE EXTRAPOLA O EDITAL. 

QUESTÃO 15:  

A questão 15 cobra flexão de gênero, matéria constante do conteúdo programático do concurso, conforme 

o edital CP Nº 001/2019 e Errata nº 03, para o Cargo 13. 

INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA D. 

QUESTÃO 16:  

A questão 16 exige do candidato apenas a interpretação de texto. O (A) Candidato (a) deveria tão 

somente compreender que o narrador do texto defende as pichações nos muros. 

INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA D. 

QUESTÕES 17 E 18:  

ANULADAS, POR CONTER CONTEÚDO QUE EXTRAPOLA O EDITAL. 

QUESTÃO 19:  

A questão 19 tem sua fundamentação implícita na interpretação textual. Ainda, trata-se de um 

conhecimento trabalhado desde os anos iniciais, principalmente devido ao fato de que a resposta cobra o 

conhecimento da classe de palavras mais conhecida – o substantivo, palavra que nomeia todas as coisas 

e seres existentes. 

INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA C. 
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QUESTÃO 20:  

A questão 20 não exige nenhuma denominação específica, requerendo apenas que o candidato 

compreenda a diferença entre texto oral e escrito, formal e informal. 

INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA B. 

 

QUESTÕES 21 ATÉ 26:  

ANULADAS, POR EXTRAPOLAR O CONTEÚDO DO EDITAL. 

 

QUESTÃO 27:  

Somando 173 com 27 
173 + 27 = 200 200 pode ser dividido por 2 e por 5 mas não por 3….logo não é a resposta. 
Somando 173 com 12 
173 + 12 = 185 185 pode ser dividido por 5 mas não por 2 e por 3….logo não é a resposta. 
Somando 173 com 7 
 

173 + 7 = 180 180 pode ser dividido por 2, por 3 e por 5…. logo resposta correta (gabarito) 
Somando 173 com 5 
173 + 5 = 178 178 pode ser dividido por 2, mas não por 3 e por 5…. logo não é a resposta. 
 
INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA C. 

QUESTÃO 28:  

ANULADA POR EXTRAPOLAR O CONTEÚDO DO EDITAL 

 

QUESTÃO 29:  

A viagem gastou com automóvel 35 litros. Se o automóvel percorre com um litro 12 km logo se 
multiplicarmos 35 por 12km teremos 35 x 12 = 420 Km. E também temos o custo de 1,70 por litro, logo 
multiplicando 1,70 por 35 litros temos: 1,7 x 35 = R$ 59,50 e somando com o pedágio: 59,50 + 2,50 = R$ 
62,00. 
A viagem de ônibus custará 10 centavos por Km rodado, logo 420 x 0,10 = 42 reais. 
Diferença entre viagem de carro e viagem de ônibus: 
62 – 42 = R$ 20,00.  
 
INDEFERIDA, MANTEM GABARITO LETRA D. 

 

QUESTÃO 30:  

ANULADA, POR EXTRAPOLAR O CONTEÚDO DO EDITAL. 

 

Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2020  
 
 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  
 


