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                 JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2020 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Curvelo/MG, a empresa 

organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas, 

divulgado em 21/09/2020, ordenados por prova e ordem de cargo, conforme a seguir: 

 

ENSINO SUPERIOR - VAGA 01  
Advogado para serviços de Proteção Social Básica e especial 

 
NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Veronica de Medeiros Generoso 2020762 01 – Advogado para serviços de Proteção Social 
Básica e especial 

Gabriela dos Reis e Ramos 2015613 01 – Advogado para serviços de Proteção Social 
Básica e especial 
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QUESTÃO 01 –  

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 
- Sequências e Progressões: Progressão Aritmética e Geométrica. Propriedades e problemas envolvendo PA e PG. 
Soma dos termos de uma PA e uma PG. 
 

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: 
a 1 + a 3 = 78 e a 2 + a 4 = 390 
Resolvendo o sistema temos: (I) a 1 + a 1 .q 2 = 78 e (II) a 1 .q + a 1 .q 3 = 390 
Isolando a 1 em (I): a 1 . (1+ q 2 ) = 78 a 1 = 78/(1+ q 2 ) 
e também isolando em (II): a 1 . (q + q 3 ) = 390 
Substituindo a 1 de (I) em (II) temos: [78/(1+ q 2 )] . (q + q 3 ) = 390 [78/(1+ q 2 )]. q.(1+ q 2 ) = 390 
Resolvendo encontramos: 78 . q = 390 onde q = 5 
 

Resposta letra C. 
 

5) Concluindo: RECURSO DEFERIDO. 

QUESTÃO 02 – Houve um equivoco na digitação da questão, sendo assim, QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO 13 – 

 I) CORRETA  

II) INCORRETA –Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, 
portanto, nem 

ao sujeito nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Por 
seu 

caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. Veja o exemplo: A vida, minha amada, é feita 

de escolhas. 

Vocativo 

III) INCORRETA 

IV) CORRETA - O aposto mantém relação sintática com outro termo da oração. Por Exemplo: 

A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. 

Sujeito Aposto 

Portanto, apenas os itens 1 e 4 estão corretos conforme a explicação acima, sendo assim, não alternativa compatível, 
ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO. 

REFERÊNCIA: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint23.php 

 
QUESTÃO 25 – O cabeçalho da questão deixou dupla interpretação quanto aos princípios constitucionais corolários a 

criação da súmula vinculante nº13 do STF que veda o nepotismo por todos os órgãos públicos. Uma vez que a referida 
súmula não fora criada sob a égide de um 
princípio exclusivo, mas pelo prisma constitucional. Súmula vinculante 13: 
 

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, 
ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
 

RECURSO DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA  
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QUESTÃO 26 – O presente recurso merece prosperar, tendo em vista que os princípios elencados nas 

alternativas da questão se confundem, como podemos perceber nas palavras do autor Mateus Carvalho em sua obra 
Manual de Direito Administrativo. 4ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Juspodivm – 2017:  
 
Nas palavras do Matheus Carvalho: o Princípio da Continuidade e o 
seu subprincípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade 
pública: 
“Princípio da Continuidade” 
 
Traduz-se na ideia de prestação ininterrupta da atividade administrativa. Trata-se, portanto, de exigência no sentido 
de que a atividade do Estado seja contínua, não podendo parar a prestação 
dos serviços, não comportando falhas ou interrupções já que muitas necessidades da sociedade são inadiáveis, 
como é o exemplo dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica à população em geral. 
Celso Antônio Bandeira de Mello trata a norma como um subprincípio, decorrente do Princípio da obrigatoriedade do 
desemprenho da atividade pública. Com efeito, o autor, dispões, acerca do tema. Como se segue: “Outrossim, em 
face do princípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, típico do regime do regime administrativo, 
como vimos vendo, a Administração sujeita-se ao DEVER de continuidade no desempenho de sua ação. O princípio 
da continuidade do serviço 
público é um subprincípio, ou, se se quiser, princípio derivado, que decorre da obrigatoriedade de desempenho da 
atividade administrativa”. 
 
FONTE: CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª 
edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Juspodivm - 2017. 
Pág. 83. RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 31 – Em Relação à alternativa de letra B, segue trecho da obra da qual foi retirada a alternativa: 

 
Curso de Direito Constitucional - 3ª edição – Flávio Martins – 2019. 
Capítulo 19: Separação dos Poderes Item 19.6.1 
 
“G)... MANTEVE a tripartição dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), estabelecendo expressamente os 
princípios da independência e harmonia...” 
 
Segue outro trecho também retirado de uma das obras utilizadas para a realização da questão em comento: 
Curso de Direito Constitucional - 3ª edição – Flávio Martins – 2019. 
Capítulo 13.8 Direitos Fundamentais nas Constituições Brasileiras: 
 
F) “Quanto aos direitos políticos (exercidos de forma limitada, em razão da constante suspensão do Congresso Nacional, 
da cassação de mandatos etc.), eram considerados eleitores os maiores de 18 anos, de ambos os sexos, EXCLUINDO-
SE OS ANALFABETOS.” 
 
Conforme depreende-se do texto, verifica-se a exatidão do gabarito informado. 
 
RECURSO INDEFERIDO. 

 
QUESTÃO 32 – A questão encontra-se com o gabarito correto, não merecendo prosperar tal recurso. O candidato 

deve ater-se ao fato que é preciso que o Estado escolha as políticas públicas que serão priorizadas de forma proporcional 
a disponibilidade fática de recursos públicos. Então, cabe ao Estado demonstrar a impossibilidade financeira para efetivar 
todos os direitos assegurados. Essa restrição na concretização de certos direitos em razão das limitações financeiras do 
Estado é que conceitua o princípio da reserva do financeiramente possível ou simplesmente reserva do possível. 

 
RECURSO INDEFERIDO. 

 
QUESTÃO 34 – A classificação referente à letra D não é de autoria da prezada Maria Helena Diniz, mas do autor José 

Afonso da Silva. A classificação da letra D diz respeito na verdade as normas de eficácia plena do José Afonso da Silva e 
não às normas supereficazes/eficácia absoluta da prezada autora citada acima. O gabarito de letra A está correto e não 
há equívoco com o que foi divulgado pela banca, uma vez que a pergunta da questão é sobre a assertiva correta. 

 
RECURSO INDEFERIDO. 
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QUESTÃO 35 – A assertiva encontra-se com o gabarito correto! A questão pede a alternativa errada. Com isso, a 

resposta permanece a letra A. Não se vislumbra erro na alternativa de letra D, uma vez 
que o autor utilizado na realização da questão – Matheus Carvalho (conforme indicado na fonte acima), deixa claro na 
página de nº195 que: 

 
“Por usa vez, a consulta continua a ser regulamentada pelas leis das agências reguladoras, porém é pouco utilizada pelo 
fato de não estar regulamentada na lei geral de licitações e porque não tem o seu procedimento estabelecido (a lei 
somente estipila que caberá a consulta nas hipóteses em que não for cabível o pregão). Ou seja, atualmente, a única 
modalidade licitatória EXCLUSIVA das agências reguladoras é a CONSULTA, uma vez que o pregão foi estendido a 
todos os entes da administração 
pública, com a edição da lei 10.520/2002. 
 
A lei que dispõe sobre a gestão, organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras é a 
13.848 de 2019 e não a 9.472 de 1.997 usada como embasamento pelo candidato ao concurso. O candidato deve ater-se 
também ao fato de ter usado como fonte uma informação contida no “blog do Tarso” com data de 2011. 

 
RECURSO INDEFERIDO. 

 
QUESTÃO 38 – O correto é a letra A, conforme gabarito. 

 
RECURSO INDEFERIDO. 
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ENSINO SUPERIOR - VAGA 31 
Assistente Social para serviços de proteção social básica e especial 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Elaine Damasceno de Souza 2018629 31-Assistente Social para serviços de proteção social 
básica e especial 

 
QUESTÃO 16 –  
 

O texto deixa explícito que a doença ainda não tem cura. Logo, García-Bastidas também sabe disso e, por esse 
motivo, torce para que ela acabe. A doença é um mal que pode afetar todas as plantações de banana do mundo. Se 
alastrar para outras regiões é algo que ocorrerá como consequência da existência dessa doença. Para que a doença 
não se alastre, a doença precisa terminar, precisa acabar. As duas interpretações estão correlacionadas por uma 
condição argumentativa hierárquica. A doença só deixará de se alastrar no dia que ela chegar ao fim. Torcer para que 
ela não se alastre é o mesmo que torcer pelo fim. Comparando com a própria covid-19: para que ela não se alastre, se 
espalhe, se propague, se prolifere só tem uma forma: ela precisa acabar.  

 

RECURSO INDEFERIDO. 

 
   QUESTÃO 21 –  
 

O gabarito correto é a letra C. 
RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO 

QUESTÃO 27 –  

Houve um equivoco na questão, faltou à resposta correta que seria 1530 - 1822 sendo assim, QUESTÃO ANULADA. 

 
ENSINO SUPERIOR - VAGA 42 

Psicólogo para serviço de Proteção Social Básica e especial 
 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Mariana Silveira de Castro 2017950 42 – Psicólogo para serviço de Proteção 
Social Básica e especial 

Amanda Ferreira de Matos 2016052 42 – Psicólogo para serviço de Proteção 
Social Básica e especial 

Jaqueline Orjana Costa Aninger  2019241  42 – Psicólogo para serviço de 
Proteção Social Básica e especial 

 
QUESTÃO 13 – 

 
O trecho “que completou seu doutorado em TR4 na Universidade de Wageningen” aparece entre vírgulas, mas possui um 
verbo: completou. É, portanto, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não se trata, pois, de um aposto.  
 

RECURSO INDEFERIDO. 

 
QUESTÃO 25 –  
 
O cabeçalho da questão deixou dupla interpretação quanto aos princípios constitucionais corolários a criação da súmula 
vinculante nº13 do STF que veda o nepotismo por todos os órgãos públicos. 

Uma vez que a referida súmula não fora criada sob a égide de um princípio exclusivo, mas pelo prisma Constitucional. 

Súmula vinculante 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 
Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
 

RECURSO DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO 38 –  (...) 
 
Outro ponto interessante refere-se aos diferentes papéis que o grupo operativo assume. Pichon-Riviere (1986) explica que 
esses papéis vão sendo colocados naturalmente pelo grupo dependendo dos vínculos que vão se criando e normalmente 
são desempenhados pelos componentes que têm uma história pessoal que lhes permita desempenhá-los. O autor elenca 
os seguintes: 
1. Líder de mudança: componente que provoca, instiga, sugere coisas novas levando 

o grupo a buscar algo novo, a mudança; 
2. Líder de resistência: é aquele que, quando se sugere algo novo, tenta segurar o grupo a manter a situação anterior 
abrindo um espaço para a conservação. O autor explica que as duas lideranças são importantes, porque é justamente no 
interjogo (sic) entre o novo e o conhecido que ocorrem as mudanças, as transformações e o crescimento individual e 
grupal; 
3. Porta-voz: o que traduz através de sua fala e de suas ações os sentimentos e as ideias que circulam no grupo, 
aparentes ou não; 

4. Bode expiatório: indivíduo que recebe e aceita a carga negativa do grupo, deixando-o mais leve e produtivo, já que o 
grupo está tendo em quem projetar seus pontos negativos; 

5. Sintetizador: é aquele participante que consegue ouvir, perceber e captar o que se passa no grupo, expressando a 
síntese da discussão como também, integra o que foi apresentado, mesmo que tenham surgido ideias opostas, o autor 
salienta que quase sempre acontece. 

(...) 

Fonte: PINHO, Francine Dela Torre Camargo. Ser Professor: Um EstudoPsicanalítico. Pontifícia Universidade Católica. 
Campinas. 2013.Disponível em: &lt;http://tede.bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br:8080/jspui/bitstream/tede/310/1/Francine%20Dela%20Torre%20Camargo%20Pinho.pdf&gt;. Acessado 
em: 29 set 2020. 
 
RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

 
MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO VAGA 32 

Auxiliar Administrativo 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Charles Xavier Pereira 2015757 32 – Auxiliar Administrativo 

Fabiane Silva Vieira 
 

2016149 32 – Auxiliar Administrativo 

Dayse Cristine De Jesus     2015934 32 – Auxiliar Administrativo 

Juliana De Jesus Almeida Silva    2016227 32 – Auxiliar Administrativo 

 
 

QUESTÃO 01 –  

 
1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 
- Álgebra: expressões algébricas, frações algébricas. Monômios e polinômios: operações e propriedades. 
 

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: 
 

O referido recurso está equivocado uma vez que tanto para monômios como para expressões algébricas a 
inexistência de um sinal entre a parte literal e seu coeficiente traduz-se em multiplicação. Assim o mesmo vale 
para operações entre parênteses como por exemplo (-2x)(3x) = -6x². 
Logo a justificativa do recurso está incorreta e tanto a questão como o gabarito mantidos. 
 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 
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QUESTÃO 03 –  

 
1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 
- Álgebra: expressões algébricas, frações algébricas. Monômios e polinômios: operações e propriedades.  
 

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: 
I – por simplificação é verdadeira (V) 

II - ∀(𝑎)𝑜𝑢(𝑏) ∈ ℜ é verdadeira (V) 

III - (𝑥−1+y−1)−1 = (
1

𝑥
+

1

𝑦
)

−1

= (
𝑦+𝑥

𝑥𝑦
)

−1

= (
𝑥𝑦

𝑦+𝑥
) (F) 

Resposta letra B. 
 
5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO  

 

QUESTÃO 10 –  

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

- Análise combinatória: princípio multiplicativo, permutações, arranjos e combinações 
 

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: 

8 letras sendo 2 R e 2 E 

Permutação P 8 2,2 = 8! / (2! . 2!) = 8 . 7 . 6 . 5 = 1680 
 

Sem resposta entre as alternativas. 
 

5) Concluindo: RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA
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LINGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO VAGA 32 
Auxiliar Administrativo 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Dayse Cristine De Jesus      2015934 32 – Auxiliar Administrativo 

Fabiane Silva Vieira 
 

2016149 32 – Auxiliar Administrativo 

 
 

QUESTÃO 15 –  
 

A questão pede a alternativa CORRETA em relação à função da expressão destacada dentro da frase. A alternativa 

correta é letra A, já que a expressão sublinhada funciona claramente como sujeito do verbo haverá. Ou seja, a frase 

pode ser descrita da seguinte forma: “Uma queda no fornecimento de madeira haverá” (ocorrerá). 

RECURSO INDEFERIDO 
 
 

QUESTÃO 16 –  
 

A questão pede a classificação da formação da palavra “aumento”, de acordo com sua formação. A alternativa 

CORRETA é a letra C – Derivação regressiva – aquela em que a palavra derivada perde elementos em vez de angariá-

los, como é o caso de aumento – substantivo derivado do verbo aumentar, que tem em sua formação a perda da 

desinência de infinitivo –r. 

RECURSO INDEFERIDO 

 
 

QUESTÃO 17 –  
 

A palavra “Tendências”, de acordo com a Gramática da Língua Portuguesa falada no Brasil é acentuada por  

ser Paroxítona terminada em ditongo. Essa palavra, em Portugal, é considerada Proparoxítona. 

RECURSO INDEFERIDO 

 
 

QUESTÃO 20 –  
 

Retifica-se o gabarito, resposta correta: Letra C 

RECURSO DEFERIDO 
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CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO MÉDIO VAGA 32 
Auxiliar Administrativo 

 
NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Dayse Cristine De Jesus      2015934 32 – Auxiliar Administrativo 

Juliana De Jesus Almeida Silva    2016227 32 – Auxiliar Administrativo 

 

QUESTÃO 22 –  

 
Nem todas as alternativas estão corretas. MOTIVO: A questão pede a alternativa incorreta.  

Portanto, alternativa B está incorreta, pois não é abono de família e sim, salário família. 

Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO LETRA B 

 

 

QUESTÃO 24 – 
Nesse caso, retirar os termos faz com que alternativa esteja errado, pois – ser proibido de retirar qualquer documento 

ou objeto da repartição é diferente de ser proibido de retirar qualquer documento ou objeto da repartição sem  

prévia autorização da autoridade competente, ou seja, você poderá retirar de tiver autorização. sem esse  

complemento, você não poderia retirar de nenhuma forma. 

Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO LETRA B 

 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO VAGA 32 

Auxiliar Administrativo 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Juliana De Jesus Almeida Silva    2016227 32 – Auxiliar Administrativo 

 

QUESTÃO 27 – 
 

O presente recurso merece prosperar, pois há embasamento em artigo que comprova que a assertiva possui  

duas questões corretas, como é possível de notar-se por parte do trecho extraído da internet: 
 

“...Tendo isso em vista, os biocombustíveis se apresentam como uma excelente alternativa energética, pois ajudam 

 a minimizar os impactos dos gases de efeito estufa e representam uma forma de diversificação da oferta de energia, 

 face ao possível esgotamento das reservas de petróleo... ” 

Com isso, a questão comporta duas alternativas corretas, quais sejam: a letra A e a letra D. 

 

RECURSO DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO 32 – 

 
A área de trabalho é a tela principal do sistema operacional. Nela estão localizados a Barra de Tarefas e alguns  

ícones. Os ícones têm a função de facilitar e tornar mais rápido o acesso a um determinado programa ou Arquivo. 

Na área de trabalho você pode criar atalhos de alguns programas que você mais utiliza. 

O botão INICIAR, ele exibe uma janela com vários botões e ícones. Um dos principais botões é: 

Todos os Programas (onde visualizamos todos os programas instalados no computador); 

 

RECURSO DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. 
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ENSINO MÉDIO – VAGA 37 
Facilitador de Oficina Artesanato e Cultura para Proteção Social Básica 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Josiane Ribeiro Moreira 2020220 37 – Facilitador de Oficina Artesanato e Cultura para 
Proteção Social Básica 

 

Geraldomagela Da Silva Santos 2021492 37 – Facilitador de Oficina Artesanato e Cultura para 
Proteção Social Básica 

 

 
 

QUESTÃO 16 – 

 
Retifica-se o gabarito, resposta correta: Letra A 

RECURSO DEFERIDO 
 
 

ENSINO MÉDIO – VAGA 30 
Agente de Combate a Endemias 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Pablo Marcio Castelo Branco Junior 

 

2016321 30 – Agente de Combate a Endemias 

 

 
 

QUESTÃO 20 –  
 

Retifica-se o gabarito, resposta correta: Letra C 

RECURSO DEFERIDO 

 
 

ENSINO MÉDIO – VAGA 36 
Educador para Acolhimento Insititucional (ABRIGO) 

 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Erica Franca De Oliveira 2018275 36 – Educador para Acolhimento Insititucional (ABRIGO) 

 

Simone Maria De Souza 2020565 36 – Educador para Acolhimento Insititucional (ABRIGO) 
 

Yuri Da Costa Santana 2020223 36 – Educador para Acolhimento Insititucional (ABRIGO) 
 

 
 

QUESTÃO 11 –  

 
Retifica-se o gabarito, resposta correta: Letra C 

RECURSO DEFERIDO 
 

 

 

QUESTÃO 12 –  
 

Resposta correta: Letra A - O uso da vírgula, nesse caso, é opcional, já que a expressão que compõe o Adjunto  

Adverbial é irrisória, compondo-se somente da palavra “Atualmente”. 

RECURSO INDEFERIDO 
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QUESTÃO 28 –  
 
O recurso do recorrente merece prosperar, uma vez que o cabeçalho da questão data do ano de 2006 como o ano de 
criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contudo, foi em 26 de janeiro de 1.938, já sob a ditadura do 
Estado Novo, o Decreto-Lei nº 218 criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ― IBGE, a partir do Instituto 
Nacional de Estatística (INE). 
 
QUESTÃO ANULADA. 
RECURSO DEFERIDO. 
 
FONTE: https://memoria.ibge.gov.br/images/memoria/linha-do-tempo/LinhaDoTempoSemImagem.pdf 
 

 

QUESTÃO 32 –  
 

O presente recurso não merece prosperar uma vez que a seção II é tida como forma organizacional do código em  

questão pertencente ao capítulo III: “Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária”, 

não havendo duplicidade de interpretação. Além do mais, há erros cristalinos nas outras alternativas, o que  

também impossibilita a retificação do gabarito. 

 

RECURSO INDEFERIDO - O gabarito correto permanece como a letra C. 

 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
 

 

QUESTÃO 36 –  
 
Existem duas alternativas corretas, pois a alternativa B também está correta. 
O botão indicativo representado na figura da alternativa B tem a função de fazer com o que o texto tenha o  
alinhamento centralizado.  
 
RECURSO DEFERIDO.  
QUESTÃO ANULADA. 
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ENSINO MÉDIO – VAGA 41 
Orientador Social para Serviço de Proteção Social Básica e Especial 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

            Vilma Geralda Freitas   De 
Campos 

2017093 41 – Orientador Social para Serviço de 
Proteção Social Básica e Especial 

            Viviane Aparecida Souza 
Silverio 

2021892 41 – Orientador Social para Serviço de 
Proteção Social Básica e Especial 

      John Layon Soares Rodrigues 2016043 41 – Orientador Social para Serviço de 
Proteção Social Básica e Especial 

Ana Paula Alves Rodrigues 2018131 41 – Orientador Social para Serviço de 
Proteção Social Básica e Especial 

       Ana Paula Costa Monteiro 2019391 41 – Orientador Social para Serviço de 
Proteção Social Básica e Especial 

 
QUESTÃO 02 –  
 

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

- Funções: função afim e inequações do 1° grau. 

 

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: 

Chamaremos de (I) a inequação: - 2 ≤ 3x + 7 e de (II) a inequação: 3x + 7 &lt; 4 

Resolvendo (I) temos: x ≥ - 3 

Resolvendo (II) temos: x &gt; 7 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução é a interseção: S = 

Resposta letra C. 

 
5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO 

 

 

QUESTÃO 11 –  

 
DEFERIDO 

Retifica-se o gabarito, resposta correta: Letra C 
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QUESTÃO 14 –  

 
A questão propõe a alternativa correta em relação ao texto. Nesse caso, há duas alternativas possíveis:  

Letra B e letra C. 

Na letra B, quando se diz que: “Dois metros deverá ser a distância mínima entre os jogadores”, isso é a mesma coisa  

de dizer que: “Os treinos devem ocorrer (...) com distâncias de pelo menos dois metros entre os jogadores” 

Na letra C, quando se diz que entre os jogadores “não há um consenso” em relação ao retorno às atividades, isso 

está claro no texto, em: “(...) o assunto (alívio das medidas de isolamento) divide governos, dirigentes esportivos e até 

jogadores” 

 
QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO 28 –  
 

O recurso do recorrente merece prosperar, uma vez que o cabeçalho da questão data do ano de 2006 como o ano de 
criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contudo, foi em 26 de janeiro de 1.938, já sob a ditadura do 
Estado Novo, o Decreto-Lei nº 218 criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ― IBGE, a partir do Instituto 
Nacional de Estatística (INE). Tendo em vista o equívoco na formulação da pergunta. 

 

RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. 

 

FONTE: https://memoria.ibge.gov.br/images/memoria/linha-do-tempo/LinhaDoTempoSemImagem.pdf 

 
QUESTÃO 39 –  

 
DEFERIDO, Retifica-se o gabarito, alternativa correta letra B. 

 
QUESTÃO 40 –  
 
GABARITO AFIRMA: C 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. MOTIVO: FALTOU ESCREVER EXCETO NA QUESTÃO. 

 

ENSINO MÉDIO – VAGA 35 
Cadastrador para Programas dos Governos Estadual e Federal 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Tamires Giselle Da Silva Duarte 2020202 35 – Cadastrador para Programas dos Governos Estadual 
e Federal 

 

Livia Aparecida Pereira Souza 2015864 35 – Cadastrador para Programas dos Governos Estadual 
e Federal 

 

 

QUESTÃO 02 –  
 
1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

- Funções: função afim e inequações do 1° grau. 
 

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: 
 

Chamaremos de (I) a inequação: - 2 ≤ 3x + 7 e de (II) a inequação: 3x + 7 &lt; 4 

Resolvendo (I) temos: x ≥ - 3 

Resolvendo (II) temos: x &gt; 7 
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Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução é a interseção: S = 

Resposta letra C. 

 
5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO 
 
 

QUESTÃO 11 – 

 
Retifica-se o gabarito, alternativa CORRETA Letra A. 

DEFERIDO 
 

QUESTÃO 14 –  

 
A questão propõe a alternativa correta em relação ao texto. Nesse caso, há duas alternativas possíveis: Letra B e letra  

C. Na letra B, quando se diz que: “Dois metros deverá ser a distância mínima entre os jogadores”, isso é a mesma coisa 
de dizer que: “Os treinos devem ocorrer (...) com distâncias de pelo menos dois metros entre os jogadores” Na letra C, 
quando se diz que entre os jogadores “não há um consenso” em relação ao retorno às atividades, isso está claro no  

texto, em: “(...) o assunto (alívio das medidas de isolamento) divide governos, dirigentes esportivos e até 

jogadores” 

 
QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO 18 –  

 
A alternativa correta é a letra B, pois das alternativas apresentadas como classificações sintáticas para o trecho 
sublinhado, a única possível é SUJEITO, já que a frase está na ORDEM INVERTIDA, quando deveria estar dessa 
forma: “Um dos alimentos (Sujeito)mais exóticos e saborosos é (verbo de ligação) Shitake (Predicativo do sujeito). 

 
RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 
 

QUESTÃO 32 –  

 
A QUESTÃO NÃO DÁ DUPLA INTERPRETAÇÃO, POIS O AERO PEEK TEM A FUNÇÃO DE VER RAPIDAMENTE 
A ÁREA DE TRABALHO (DESKTOP) E A MINIMIZAÇÃO DAS JANELAS ESCONDE ESTAS DA VISTA. 
PORTANTO, POR MAIS QUE SE PAREÇAM, NÃO POSSUEM A MESMA FUNÇÃO/FINALIDADE. 
Analise a imagem abaixo da barra de ferramentas do Windows 7.  Ao apontarmos o cursor para a borda no final da 
barra de tarefas (destacada dentro do retângulo na imagem) ocorrerá o seguinte efeito: 

 

 
RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 
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QUESTÃO 33 –  

 
No sistema operacional Windows XP, existe a ferramenta “Modos de Exibição”, que permite mudar a forma e o modo 
de visualização de unidades, pastas e arquivos em uma janela. Os modos de exibição que podem ser escolhidos pelos 
usuários são: Lado a lado, Ícones, Lista, Detalhes e Miniaturas. De acordo com a questão, existem 03 respostas 
corretas. 
 

 
 

 
RECURSO DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO 35 –  

 
RECURSO DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.  
 
Existem duas alternativas corretas, pois a alternativa B também está correta. 
O botão indicativo representado na figura da alternativa B tem a função de fazer com o que o texto tenha o alinhamento 
centralizado.  

 

ENSINO MÉDIO – VAGA 34 
Auxiliar de Serviços 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Thais Pinto Da Silva 2016000 34 – Auxiliar de Serviços 
 

Vilma Da Piedade Mendes Da Silva 2022016 34 – Auxiliar de Serviços 

Elaine Goncalves Martins 2020063 34 – Auxiliar de Serviços 
 

Maria Geralda Fagundes 2018484 34 – Auxiliar de Serviços 

Lucineia Aparecida 2015610 34 – Auxiliar de Serviços 

Fabiane Mendes Dos Santos 2018020 34 – Auxiliar de Serviços 
 

Carlos Andre Rodrigues De Matos 2020181 34 – Auxiliar de Serviços 

Vitoria Trindade De Oliveira 2015924 34 – Auxiliar de Serviços 
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QUESTÃO 01 – 
 
ANULADA POR NÃO CONTER RESPOSTAS NAS ALTERNATIVAS. 
 

QUESTÃO 06 –  
 

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

- Volume de sólidos 

 

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: 

Convertendo as dimensões do paralelepípedo para decímetros, temos: 300mm = 3 dm 0,040 dam = 4 dm 

Calculando o volume da lata: V = 1,5 . 3 . 4 = 18 dm³ = 18 litros 

Ao despejarmos 20 litros de água supera-se a capacidade total da lata e consequentemente transborda 2 litros. 
 

Resposta letra A. 
 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

 

QUESTÃO 08 – 
 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 
- Álgebra: expressões algébricas, frações algébricas. Monômios e polinômios: operações e propriedades. Produtos 
notáveis e fatoração. 
 

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: 
Fatorando-se a expressão 4x² - 12xy – 7y² obteremos os seguintes termos: 
(2x + y) . (2x – 7y) 
Logo a resposta correta é 2x - 7y 
 

Resposta letra D. 
 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 
 

QUESTÃO 22 – 

 
A questão dada como correta no gabarito foi a alternativa de letra A e não a de letra C como alega o candidato 
recorrente. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  
 

QUESTÃO 31 – 

 
GABARITO AFIRMA: D 
 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  
 
A atividade que não é considerada de baixo risco é “ir à praia”. 
 
D) Ir à praia 
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QUESTÃO 34 – 

 
GABARITO AFIRMA: B 

 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

.  

O nome do distúrbio relacionado à reportagem é o daltonismo. 

 

C) Daltonismo 

 

 

QUESTÃO 35 – 

 
GABARITO AFIRMA: A 

 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  

 

O trecho refere-se ao cantor Renato Russo e à banda Legião Urbana. 

 

A) Renato Russo / Legião Urbana 

 
 

QUESTÃO 36 – 
 

O recurso impetrado não demonstra coerência com nenhuma das alternativas alegadas da questão de número 36 do 
referido cargo de número 34. RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

 

 

QUESTÃO 37 – 

 
GABARITO AFIRMA: B 
 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  

 
O Prefeito exerce o executivo municipal. Quando não pode governar o município, o seu substituto é o Vice-Prefeito. 
 
B) Prefeito 

 

 

QUESTÃO 39 – 

 
GABARITO AFIRMA: A 

 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  
 

Recife e Teresina são capitais dos estados de Pernambuco e Piauí, respectivamente. 

 

A) Pernambuco e Piauí 

 

QUESTÃO 40 – 

 
GABARITO AFIRMA: C 
 
RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  

 
Sistema de governo brasileiro em que os representantes públicos são eleitos pelo voto popular e direto é chamado 
democracia. 
 
C) Democracia 
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ENSINO MÉDIO – VAGA 04 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF BOM JESUS 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Ricardo Alves Bueno 2020224 04 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF BOM JESUS  

 

QUESTÃO 21 – 
 

GABARITO AFIRMA: C 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. MOTIVO: FALTOU ESCREVER EXCETO NA QUESTÃO. 
 

ENSINO MÉDIO – VAGA 08 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF MATO DO ENGENHO 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Amanda Borges de Freitas 2021253 08 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF MATO DO ENGENHO  

 
 

QUESTÃO 01 – 

 
GABARITO AFIRMA: A 
 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO.  
 

Resolução: 

(√a+√b)
2
.(√a-√b)

2
=(a+√b).(a−√b)=a

2
−b  

 

QUESTÃO 02 – 

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

- Números Reais: operações e propriedades. 
 

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: 

 

Radical duplo = é todo radical da forma √A±√B onde A e B pertencem a R (reais) e C = √A2−B 

logo para resolver temos que aplicar √A+C2±√A−C2 

 

Logo aplicando na questão proposta temos: 

A = 12 B = 80 C = √A2−B = √122−80 = √144−80 = √64=8 C = 8 

Aplicando o teorema do radical duplo: √A+C2±√A−C2 , temos √12+82+√12−82 = √10 + √2 

 

Resposta letra C. 

 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 
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QUESTÃO 21 – 
 

GABARITO AFIRMA: C 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. MOTIVO: FALTOU ESCREVER EXCETO NA QUESTÃO. 
 

 

QUESTÃO 27 – 

 
GABARITO AFIRMA: B 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.  

MOTIVO: HOUVE UM EQUIVOCO. 
 

ENSINO MÉDIO – VAGA 10 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

       ESF SANTA CRUZ   
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Luis Otavio de Matos 2020353 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

 ESF SANTA CRUZ   

Fabiana Castro Diniz 2015846 10 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF SANTA CRUZ 

 

QUESTÃO 16 – 

 
DEFERIDO 

Retifica-se o gabarito, resposta correta – Letra A 

 

QUESTÃO 27 – 
 

GABARITO AFIRMA: B 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.  

MOTIVO: HOUVE UM EQUIVOCO. 
 

ENSINO MÉDIO – VAGA 12 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF SANTA FILOMENA 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Larissa Marina de Araujo Torres 2018437 12 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF SANTA FILOMENA 

 
 

QUESTÃO 14 – 

 
INDEFERIDO 

 

O uso da crase na indicação de horas ocorre NA MAIORIA DOS CASOS, e NÃO SEMPRE. Há cinco preposições que 
NÃO permitem a utilização de crase para a indicação de horas: “até”, “após”, “desde”, “entre” e “para”. 
 

www.brasilescola.uol 

 

QUESTÃO 16 – 

 
DEFERIDO 

Retifica-se o gabarito, resposta correta – Letra A 
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QUESTÃO 21 – 

 
GABARITO AFIRMA: C 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA. MOTIVO: FALTOU ESCREVER EXCETO NA QUESTÃO. 
 

QUESTÃO 27 – 

 
GABARITO AFIRMA: B 
 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA.  

MOTIVO: HOUVE UM EQUIVOCO. 

 
 

ENSINO MÉDIO – VAGA 13 SÁBADO TARDE  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF SÃO GERALDO 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Patricia de Souza Viana 2015782 13 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF SÃO GERALDO 

 

QUESTÃO  11 –  

 
DEFERIDO 

Retifica-se o gabarito, resposta correta – Letra C 

 

 
ENSINO MÉDIO – VAGA 14  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  
ESF SÃO JOSÉ DA LAGOA 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Tiago Gomes Rodrigues 2019262 14 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF SÃO JOSÉ DA LAGOA 

 

QUESTÃO  16 –  
 

DEFERIDO 

Retifica-se o gabarito, resposta correta – Letra A 
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ENSINO MÉDIO – VAGA 16  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF VILA SÃO JOSÉ 
 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Sara Heloisa Caetano Nascimento 2015589 16 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF VILA SÃO JOSÉ  

 

QUESTÃO  03 –  

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

- Múltiplos e divisores de um número. 
 

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: 

Para o cálculo dos divisores de um número basta somar aos expoentes das bases + 1 e depois multiplicar 

Logo temos: 

2 3 . 3 x . 5 2 = 

(3+1) . (x+1) . (2+1) 

4 . (x+1) . 3 

12 . (x+1) e como o enunciado já menciona que são 36 divisores montamos a equação: 

12 . (x+1) = 36 

x + 1 = 3 

x = 2 
 

Resposta letra C. 
 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO 

 
ENSINO MÉDIO – VAGA 18  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  
ESF COBU 

 

NOME INSCRIÇÃO VAGA 

Washington Silveira de Sá 2015698 18 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  

ESF COBU  

 

QUESTÃO  02 – 
 

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

- Números Reais: operações e propriedades. 
 

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: 

 

Radical duplo = é todo radical da forma √A±√B onde A e B pertencem a R (reais) e C = √A2−B 

logo para resolver temos que aplicar √A+C2±√A−C2 

 

Logo aplicando na questão proposta temos: 
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A = 12 B = 80 C = √A2−B = √122−80 = √144−80 = √64=8 C = 8 

Aplicando o teorema do radical duplo: √A+C2±√A−C2 , temos √12+82+√12−82 = √10 + √2 

 

Resposta letra C. 

 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO. 

 
 

QUESTÃO  10  – 
 
1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 
- Análise combinatória: princípio multiplicativo, permutações, arranjos e combinações. Problemas envolvendo 
análise combinatória. 
 

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: 
A comissão deve ter 6 pessoas. 
Como o aluno X faz parte da comissão, restam 9 alunos dentre os quais devemos escolher 3, isto é, C 9,3 . 
Como a aluna Y não faz parte da comissão, restam 4 alunas dentre as quais devemos escolher 2, isto é, C 4,2 . 
Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de comissões é dado por: 
C 9,3 . C 4,2 = = 
 

Resposta letra B. 
 

5) Concluindo: RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 05/10/2020 
 

SEAP Consultoria & Concursos Públicos 


