
 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Braúnas 
NESTA 
 

Ref.: Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo – Prefeitura Municipal de 
Braúnas – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata CIRLEY BORGES DA SILVA NUNES (n° 1548), inscrita no cargo de PROFESSOR P-1 I enviou 
recurso discordando do parecer dado anteriormente com relação à questão nº 10 da Prova nº 02 de Português e 
questão nº 19 da Prova nº 04 de Matemática. Na oportunidade solicita nova análise da questão.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
Com relação à questão nº 10 da Prova nº 02 de Português, houve um equivoco ao indeferir o parecer dado 
anteriormente em 16/05/2016.  
 
De acordo com a norma culta “ONDE” é usado com qualquer verbo, menos com os dinâmicos, isto é, os que 
indicam movimento, deslocamento físico de um lugar para outro. 
Ex.: Você está onde? 
 
“AONDE” é a combinação da preposição A+ ONDE, que tem classificação diversa, conforme sua utilização na 
frase. Usa-se com verbos dinâmicos e com nomes relativos derivados desses verbos. 
 
Ex.: Você vai aonde? 
Chegamos aonde eles estavam. (quem chega, chega a algum lugar). 
 
Fonte: Nossa Gramática. Luiz Antônio Sacconi. Editora Atual. 
 
Não há dúvidas quanto ao uso de ambos, porém a vasta literatura disponível em sites ou gramáticas de renome 
não disponibilizam pareceres quando temos um verbo dinâmico e um verbo estático na mesma oração. Sendo o 
exemplo de Sacconi o mais próximo do exemplo utilizado por esta banca. 
 
(A) 1ª- Ele está indo onde? 

2ª-Com certeza ele foi aonde está seu carro. 
 

O Verbo IR é dinâmico EXIGINDO o uso de AONDE, e o verbo ESTAR exige o uso de ONDE. Se as orações 
fossem independentes não haveria dúvida, isto é, “AONDE ele FOI? ONDE está seu carro?”. 



 

As melhores explicações para o uso de ONDE e AONDE podem ser encontradas no site abaixo, sendo citados 
vários gramáticos e linguistas de renome e suas indicações para o uso de “onde e aonde”.   

 
Fonte: http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI68728,51045-Onde+e+aonde 

 
Outro caminho é observar que na primeira oração o verbo IR é transitivo Indireto sendo natural que a oração 
seguinte admita preposição. Ainda assim o exemplo poderia atrair dúvidas por falta de uma literatura mais 
específica para o exemplo, justificando assim a anulação da questão. 

 

Nos sentidos de ser transportado, transitar de algum lugar para outro, ter decorrido um espaço de tempo, o 
verbo "Ir" é Intransitivo: 

• Eu vou de avião. 

• Os documentos que vão em anexo devem ser analisados com atenção. 

• Foram dez anos em vão. 

O verbo "Ir" será Transitivo Indireto nos sentidos de deslocar-se de um lugar a outro: 

• Ele vai a São Paulo duas vezes por mês. (não há intenção de permanecer) 

• Meu dentista foi para o Rio de Janeiro. (há intenção de permanecer) 

 
Fonte: http://www.jurisway.org.br  
 
Sendo assim, fica a questão ANULADA e o Gabarito Definitivo encontra-se Retificado.  
 
Já no que diz respeito à questão nº 19 da prova de Matemática 04, ratificamos o parecer dado anteriormente em 
16/05/2016 e mantemos nossa decisão no que diz respeito à questão, sendo: 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO.  T > 6 anos. Ou seja, após 6 anos a 
empresa A terá mais clientes que a empresa B. É claro que após 6 anos inclui as demais alternativas. Mas, quando a 
empresa A ultrapassa a quantidade de clientes da empresa B é após 6 anos. 

 

Vale salientar que a questão envolve conhecimento de função exponencial, que é parte integrante do programa de 
provas. Como a empresa A, que tem hoje 200 clientes e dobra o número de clientes a cada 2 anos, podemos 

expressar essa situação pela expressão matemática: 2200.2
x

A = ; já a empresa B, que tem hoje 400 clientes e 
dobra o      número de clientes a cada 3 anos, terá a expressão que indica esse crescimento é dada por : 

3400.2
x

B = . Como queremos o momento em que a quantidade de clientes da empresa A ultrapassará a 
quantidade de clientes da empresa B, teremos: 
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Não podemos nos esquecer de que, após 6 anos a quantidade de clientes da empresa A ultrapassará a 
quantidade de clientes da empresa B e como as funções são crescentes, à partir desse momento , a quantidade 
de clientes de A sempre será maior que a quantidade de clientes da empresa B.  
 

Não havendo paralisação do tempo, ou seja, com 6 anos e 1 dia a empresa A já terá mais clientes que a empresa 
B, e à partir desse momento (como as funções são crescentes) só tenderá a ser cada vez maior. Sendo assim, 
com 7 anos ou mais, a quantidade de clientes da empresa A será maior será maior que a quantidade de clientes 
da empresa B. Mas, a pergunta é bastante objetiva em dizer, após quantos anos, ou seja, o momento em que 
esse fato ocorreu. Sendo assim, 6 anos.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 

 

Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

 
 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Braúnas 
NESTA 
 

Ref.: Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo – Prefeitura Municipal de 
Braúnas – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata GEIZIANE ARMELINDA GARAJAU CHAVES (n° 1319), inscrita no cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM I enviou recurso discordando do parecer dado anteriormente com relação à questão nº 37 da 
Prova Específica nº 15 e solicita sua anulação.  
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 
 
Houve um equívoco ao indeferir o parecer dado anteriormente em 16/05/2016. De fato as reações adversas 
podem ser divididas em dois grandes grupos: i) reações adversas menores, em que normalmente não é 
necessária a suspensão do medicamento antiTB; ii) reações adversas maiores, que normalmente causam a 
suspensão do tratamento.  
  
As reações adversas “maiores” que determinam alteração definitiva no esquema terapêutico variam de 3% a 8%. 
Os fatores de risco mais referidos para o desenvolvimento de tais efeitos são:  
 

• idade (a partir da quarta década);  
• dependência química ao álcool (ingestão diária de álcool > 80 g);  
• desnutrição (perda de mais de 15% do peso corporal); 
• história de doença hepática prévia; e  
• coinfecção pelo HIV, em fase avançada de imunossupressão. 
  
Assim, fica a questão ANULADA por ser, a desnutrição, um fator de risco para efeitos colaterais na utilização do 
esquema básico para tratamento da Tuberculose e, não, uma complicação do tratamento. 
 

O Gabarito Definitivo encontra-se devidamente Retificado.   
 
 

É o nosso parecer, S.M.J., 
 

Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Braúnas 
NESTA 
 

Ref.: Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo – Prefeitura Municipal de 
Braúnas – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata MARA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA (n° 1338), inscrita no cargo de PROFESSOR P-1 I enviou 
recurso discordando do parecer dado anteriormente com relação à questão nº 19 da Prova de Matemática nº 04 
e solicita nova analise.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Ratificamos o parecer dado anteriormente em 16/05/2016 e mantemos nossa decisão no que diz respeito à 
questão, sendo: 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO.  T > 6 anos. Ou seja, após 6 anos a 
empresa A terá mais clientes que a empresa B. É claro que após 6 anos inclui as demais alternativas. Mas, quando a 
empresa A ultrapassa a quantidade de clientes da empresa B é após 6 anos. 

 
Vale salientar que a questão envolve conhecimento de função exponencial, que é parte integrante do programa de 
provas. Como a empresa A, que tem hoje 200 clientes e dobra o número de clientes a cada 2 anos, podemos 

expressar essa situação pela expressão matemática: 2200.2
x

A = ; já a empresa B, que tem hoje 400 clientes e 
dobra o      número de clientes a cada 3 anos, terá a expressão que indica esse crescimento é dada por : 

3400.2
x

B = . Como queremos o momento em que a quantidade de clientes da empresa A ultrapassará a 
quantidade de clientes da empresa B, teremos: 
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Não podemos nos esquecer de que, após 6 anos a quantidade de clientes da empresa A ultrapassará a 
quantidade de clientes da empresa B e como as funções são crescentes, à partir desse momento , a quantidade 
de clientes de A sempre será maior que a quantidade de clientes da empresa B.  
 



 

Não havendo paralisação do tempo, ou seja, com 6 anos e 1 dia a empresa A já terá mais clientes que a empresa 
B, e à partir desse momento (como as funções são crescentes) só tenderá a ser cada vez maior. Sendo assim, 
com 7 anos ou mais, a quantidade de clientes da empresa A será maior será maior que a quantidade de clientes 
da empresa B. Mas, a pergunta é bastante objetiva em dizer, após quantos anos, ou seja, o momento em que 
esse fato ocorreu. Sendo assim, 6 anos. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 



 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2016. 
  
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Braúnas 
NESTA 
 

Ref.: Recurso Administrativo contra o Gabarito Definitivo – Prefeitura Municipal de 
Braúnas – Concurso Público – Edital nº 01/2015. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata VARDILENE DIAS CHAVES SILVA (n° 1476), inscrita no cargo de PROFESSOR P1 I enviou recurso 
discordando do parecer dado anteriormente com relação à questão nº 10 da Prova nº 02 de Português e 
questão nº 19 da Prova nº 04 de Matemática. Na oportunidade solicita nova análise da questão.  

 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 

 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 
a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro 

na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição); 
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou de Títulos ou Prática); 
e) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
NOSSO PARECER 

 
Com relação à questão nº 10 da Prova nº 02 de Português, houve um equivoco ao indeferir o parecer dado 
anteriormente em 16/05/2016.  
 
De acordo com a norma culta “ONDE” é usado com qualquer verbo, menos com os dinâmicos, isto é, os que 
indicam movimento, deslocamento físico de um lugar para outro. 
Ex.: Você está onde? 
 
“AONDE” é a combinação da preposição A+ ONDE, que tem classificação diversa, conforme sua utilização na 
frase. Usa-se com verbos dinâmicos e com nomes relativos derivados desses verbos. 
 
Ex.: Você vai aonde? 
Chegamos aonde eles estavam. (quem chega, chega a algum lugar). 
 
Fonte: Nossa Gramática. Luiz Antônio Sacconi. Editora Atual. 
 
Não há dúvidas quanto ao uso de ambos, porém a vasta literatura disponível em sites ou gramáticas de renome 
não disponibilizam pareceres quando temos um verbo dinâmico e um verbo estático na mesma oração. Sendo o 
exemplo de Sacconi o mais próximo do exemplo utilizado por esta banca. 
 
(B) 1ª- Ele está indo onde? 

2ª-Com certeza ele foi aonde está seu carro. 
 

O Verbo IR é dinâmico EXIGINDO o uso de AONDE, e o verbo ESTAR exige o uso de ONDE. Se as orações 
fossem independentes não haveria dúvida, isto é, “AONDE ele FOI? ONDE está seu carro?”. 



 

As melhores explicações para o uso de ONDE e AONDE podem ser encontradas no site abaixo, sendo citados 
vários gramáticos e linguistas de renome e suas indicações para o uso de “onde e aonde”.   

 
Fonte: http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI68728,51045-Onde+e+aonde 

 
Outro caminho é observar que na primeira oração o verbo IR é transitivo Indireto sendo natural que a oração 
seguinte admita preposição. Ainda assim o exemplo poderia atrair dúvidas por falta de uma literatura mais 
específica para o exemplo, justificando assim a anulação da questão. 

 

Nos sentidos de ser transportado, transitar de algum lugar para outro, ter decorrido um espaço de tempo, o 
verbo "Ir" é Intransitivo: 

• Eu vou de avião. 

• Os documentos que vão em anexo devem ser analisados com atenção. 

• Foram dez anos em vão. 

O verbo "Ir" será Transitivo Indireto nos sentidos de deslocar-se de um lugar a outro: 

• Ele vai a São Paulo duas vezes por mês. (não há intenção de permanecer) 

• Meu dentista foi para o Rio de Janeiro. (há intenção de permanecer) 

 
Fonte: http://www.jurisway.org.br  
 
Sendo assim a questão está anulada e o Gabarito Definitivo encontra-se Retificado.  
 
Já no que diz respeito à questão nº 19 da prova de Matemática 04, ratificamos o parecer dado anteriormente em 
16/05/2016 e mantemos nossa decisão no que diz respeito à questão, sendo: 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 04, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO.  T > 6 anos. Ou seja, após 6 anos a 
empresa A terá mais clientes que a empresa B. É claro que após 6 anos inclui as demais alternativas. Mas, quando a 
empresa A ultrapassa a quantidade de clientes da empresa B é após 6 anos. 

 

Vale salientar que a questão envolve conhecimento de função exponencial, que é parte integrante do programa de 
provas. Como a empresa A, que tem hoje 200 clientes e dobra o número de clientes a cada 2 anos, podemos 

expressar essa situação pela expressão matemática: 2200.2
x

A = ; já a empresa B, que tem hoje 400 clientes e 
dobra o      número de clientes a cada 3 anos, terá a expressão que indica esse crescimento é dada por : 

3400.2
x

B = . Como queremos o momento em que a quantidade de clientes da empresa A ultrapassará a 
quantidade de clientes da empresa B, teremos: 
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Não podemos nos esquecer de que, após 6 anos a quantidade de clientes da empresa A ultrapassará a 
quantidade de clientes da empresa B e como as funções são crescentes, à partir desse momento , a quantidade 
de clientes de A sempre será maior que a quantidade de clientes da empresa B.  
 

Não havendo paralisação do tempo, ou seja, com 6 anos e 1 dia a empresa A já terá mais clientes que a empresa 
B, e à partir desse momento (como as funções são crescentes) só tenderá a ser cada vez maior. Sendo assim, 
com 7 anos ou mais, a quantidade de clientes da empresa A será maior será maior que a quantidade de clientes 
da empresa B. Mas, a pergunta é bastante objetiva em dizer, após quantos anos, ou seja, o momento em que 
esse fato ocorreu. Sendo assim, 6 anos.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 

 

Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


