
 

 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Divino 
NESTA 
 

Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de 
Divino – Concurso Público – Edital nº 01/2016. 

 
DOS RECURSOS 
 
Foram protocolados/enviados recursos, conforme resumo a seguir: 
 

Nº DA PROVA TIPO Nº DA QUESTÃO 
03 PORTUGUES 02, 04, 05, 07 

06 MATEMÁTICA 11 

07 CONHECIMENTOS GERAIS  24, 27 

09 CONHECIMENTOS GERAIS  22, 30 

10 CONHECIMENTOS GERAIS  12, 19 

15 GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA  26 

20 ESPECÍFICA 32 

23 ESPECÍFICA 32 

24 ESPECÍFICA  35, 39 

26 ESPECÍFICA 34, 37, 40 

36 ESPECÍFICA 34, 35 

37 ESPECÍFICA 31, 40 

39 ESPECÍFICA 32 

 
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 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO. A proposição: “É interessante 
perceber o motivo de a esperança estar presente entre os males trazidos por Pandora à Terra.” É apenas a 
introdução do raciocínio autor, nada no parágrafo demonstra que ele concorda ou não com ela como afirma o 



 

 

candidato. Porém no desenvolvimento ele apresenta duas interpretações; uma otimista e outra pessimista e 
conclui com a afirmativa: “Essas duas leituras admitem que a esperança seja algo bom”. 
 
A questão pede a interpretação por inferência e a alternativa coerente: “De acordo com o nono parágrafo, por 
inferência, a alternativa que faz uma interpretação coerente sobre a “esperança” é:” Por inferência a questão 
B usa a lógica de que a esperança é um mal, isso contraria a afirmativa de conclusão: “Essas duas leituras 
admitem que a esperança seja algo bom.”.  
 
Sendo assim a afirmativa B não é coerente com a conclusão do parágrafo. A alternativa coerente é a letra D. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 04. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Dizer é 
um verbo transitivo direto e indireto. No exemplo apresentado:  
 
“Epimeteu disse: – Pandora não abra a caixa! (Epimeteu disse para que Pandora não abrisse a caixa.).” 
  
O discurso indireto o verbo dizer não admite a preposição “para que” por convenção dos gramáticos apesar de ser 
forma coloquial e comum na fala, sendo assim não pertence à norma culta, justificando a anulação da questão 4.  
 
Evanildo Bechara. Lições de Português: pela análise sintática.pág188. 
 
Dizer 
Vtdi 
 
Dar uma ordem a alguém; determinar, mandar: A professora disse-lhe que saísse da sala de aula. 
 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Rzap 

 
DISCURSO INDIRETO 
Ana disse que estudava matemática. 
Verifica-se: 1. Mantém-se o verbo de elocução, mas não há os dois-pontos e o travessão; 2. Toda a fala do 
personagem agora está na fala do narrador; 3. Passar do discurso direto para o discurso indireto, é preciso fazer 
uma reescrita do discurso direto, ou seja, fazer uma paráfrase. E, consequentemente, nessa reescrita, a 
enunciação do personagem passa a ficar na voz do narrador; 4. No lugar dos dois-pontos, temos agora a 
conjunção integrante “que”. 
 
Fonte: http://www.armador.com.br/wp-posts/os-diferentes-tipos-de-discurso  
  
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 05. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Consta 
erro material. A falta da letra “S” ao artigo A na frase “Um e outro aluno esforçados ganhou a Olimpíadas de 
Matemática.” Tornando a questão incorreta e inválida, justificando a anulação. 
  
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. Ouro no singular é o metal, ouros no 
plural é um dos naipes de carta, porém a analise deve ser considerada juntamente com o artigo que especifica o 
substantivo em sua unidade mínima. O determinante “o” também está em análise. As análises são das palavras 
gramaticais “o ouro em oposição de os ouros” e não do substantivo “ouro” sozinho.  
 
Expressões contextualizadas não mostram “os ouros” para naipe de cartas. Há expressões como “o naipe de 
ouros”, “4 de ouros”, “As cartas de Ouros” e até “ouros”, mas não “os ouros”. 
 
Fontes: www.clubedotaro.com.br; www.personare.com.br  
 
Sem contexto há apenas estratos gramaticais para análise. Não cabe na questão a extrapolação do sentido ao 
extremo. Há o determinante “o” que restringe o significado como foi explicado. 
 
Fonte: Moderna Gramática- Evanildo Bechara-Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro.   
   
ou·ro  
(latim aurum, -i) 
 



 

 

substantivo masculino 
1. [Química]  Elemento químico (símbolo: Au), de número .atômico 79, que corresponde a um metal precioso amar
elo brilhante, dúctil e maleável. 
 
"ouro", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/ouro 
[consultado em 01-05-2017]. 
 
ouros 
 
substantivo masculino plural 
7. [Jogos]  Um dos naipes das cartas, representado por losangos vermelhos. 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 11. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
questão não apresenta alternativa devidamente correta. 
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Raízes dessa equação: 
 

X1 = 4 e X2 =
4

1
  

 
Produto das raízes:  
 
X1*X2 = 1  
 

X1 + X2 = 
4

15
 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÕES 24. RECURSO INDEFERIDO. A sonegação de 
impostos impede que mais recursos sejam aplicados nas diversas áreas prioritárias do Brasil, dentre elas o meio 
ambiente e, portanto, dificulta que tenhamos um país ecologicamente sustentável. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07, QUESTÕES 27. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Os argumentos utilizados pelo impetrante do recurso são válidos e o uso da palavra “recentemente” 
no enunciado da questão e a alternativa II, pode causar indução ao erro. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÕES 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. A fonte de pesquisa citada no recurso impetrada é mais precisa do que a fonte utilizada para a 
elaboração da questão. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09, QUESTÕES 30. RECURSO INDEFERIDO. A questão não possui 
nenhum erro de elaboração e o enunciado é claro quanto à referência a energia elétrica. Além disso, não há 
comprovação cientifica que baterias não causam riscos às pessoas que não saiba como usá-las. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 10, QUESTÕES 12. RECURSO DEFERIDO. A AQUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. A fonte de pesquisa citada no recurso impetrada é mais precisa do que a fonte utilizada para a 
elaboração da questão. 
 



 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 10, QUESTÕES 19. RECURSO INDEFERIDO. O governo dos 
Estados Unidos apoiava o governo de Fulgêncio Batista. A afirmativa III é incorreta, pois, Donald Trump nunca 
afirmou que irá acabar com o embargo econômico norte-americano em relação a Cuba. 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Nº 15, QUESTÃO 26. RECURSO INDEFERIDO. 
Ao contrário do que afirmaram os candidatos, sem referências com datas recentes que confirmem tal informação, 
a desnutrição hoje, no Brasil, não é superior às intercorrência no momento do parto como causa da mortalidade 
infantil (data das afirmações atribuídas ao UNICEF). Além disso, ao contrário do que afirma um dos recursos, o 
enunciado está claro para quem sabe o que significa taxa de mortalidade infantil e que ela se refere, em seu 
cálculo, a crianças menores de 1 ano de idade e não crianças menores de 5 anos de idade. Em nenhum momento 
afirmou-se no enunciado que a taxa de mortalidade infantil está aumentando, apenas que ela permanece elevada 
e esta informação em nada está errada. O fato de não fazer nenhum comparativo não torna o enunciado errado 
como quis fazer parecer o candidato. Dessa forma, no entendimento da banca, os recursos não possuem 
argumentos válidos para anulação da questão. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – TECNICO DE SAÚDE BUCAL, QUESTÃO 32. RECURSO INDEFERIDO. A 
resposta divulgada no Gabarito Provisório é a alternativa “D” – Fórceps e não alternativa “B” - Holemback 
conforme o candidato alega.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 23 – TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, QUESTÃO 32. RECURSO 
INDEFERIDO. RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO. O recurso não está devidamente fundamentado.  
 
O item XI-6 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2016 diz que: 
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

6. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda 
aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 

 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – CIRURGIÃO DENTISTA, QUESTÃO 35. RECURSO INDEFERIDO. No caso da 
banda só é utilizada com ancoragem junto com outro dispositivo, como banda alça por exemplo. Ela sozinha é 
apenas um dispositivo do aparelho. Já o mini-implante, basta instalar no lugar certo e ele serve como ancoragem. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 24 – CIRURGIÃO DENTISTA, QUESTÃO 39. RECURSO INDEFERIDO. O nervo 
alveolar superior no ramo posterior não é anestesiado no caso da exodontia dos incisivos. É somente na parte 
anterior. Por isso a alternativa “D” está errada. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 26 – FARMACEUTICO - BIOQUIMICO, QUESTÃO 34. RECURSO INDEFERIDO. O 
enunciado é claro ao especificar “enzima que é produzida principalmente no fígado”. A fosfatase alcalina é 
produzida principalmente nos ossos e no fígado. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 26 – FARMACEUTICO - BIOQUIMICO, QUESTÃO 37. RECURSO INDEFERIDO. A 
alternativa “A” estaria correta se tivesse a seguinte descrição: “Só se liga a um epitopo de uma única forma, fato 
este que é responsável por sua alta ESPECIFICIDADE para tratamentos, como nos casos de câncer. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 26 – FARMACEUTICO - BIOQUIMICO, QUESTÃO 40. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. O enunciado correto da questão deveria ser: “São marcadores gerais de infecção 
e/ou inflamação, quando se utiliza fezes como material biológico para análise, EXCETO.  
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – MÉDICO VETERINÁRIO, QUESTÃO 34. RECURSO INDEFERIDO. A questão é 
clara, “Em ruminantes”. A presença de animais monogástricos na alternativa não influencia na resposta, uma vez 
que podem possuir fatores semelhantes. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – MÉDICO VETERINÁRIO, QUESTÃO 35. RECURSO INDEFERIDO. A questão é 
clara quando se trata de inspeção permanente. Tem como referência o Art 11° do RIISPOA. Estabelecimentos 
produtores de leite tipo C, devem ter inspeção periódica. 
 



 

 

PROVA ESPECÍFICA Nº 37 – NUTRICIONISTA E NUTRICIONISTA DA EDUCAÇÃO, QUESTÃO 31. RECURSO 
INDEFERIDO. Como os próprios candidatos trouxeram em seus argumentos e segundo a Lei 11.946/2010, é 
papel do PNAE “contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis” e não ser responsável, sozinho, por 
essa formação. A principal responsabilidade de formação de hábitos alimentares saudáveis cabe à família, com 
quem a criança passa 20 horas do seu dia e não à escola. Seria equivalente dizer que a responsabilidade pela 
educação de uma criança é da escola. Não é. É da família, à escola cabe o papel de colaborar no processo 
educacional. O mesmo vale para a alimentação escolar. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 37 – NUTRICIONISTA E NUTRICIONISTA DA EDUCAÇÃO, QUESTÃO 40. RECURSO 
DEFERIDO. ALTERAR RESPOSTA PARA ALTERNATIVA “A”. Ocorreu um erro de digitação na elaboração da 
questão e a alternativa correta para a questão é a letra “A”, uma vez que a tuberculose é a única entre as citadas 
que não é transmitida por meio da ingestão de alimentos contaminados e sim de pessoa a pessoa por meio de 
contato direto. 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 39 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA, QUESTÃO 32. 
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A referida questão apresenta duas alternativas corretas, 
sendo letra “B” e “D”.  
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É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Atenciosamente, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


