
 

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2018. 

 

À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA/MG 

 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Gabarito provisório das provas objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso 
Público desta Câmara, Edital 01/2018. 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04, QUESTÃO Nº 01. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA A LETRA D. Houve 
equivoco na divulgação da resposta. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04, QUESTÃO Nº 01. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA A LETRA A. Houve 
equivoco na divulgação da resposta. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 04, QUESTÃO Nº 06. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA A LETRA C. Houve 
equivoco na divulgação da resposta. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. A questão faz uma 
breve descrição do câncer de mama: 
 

O câncer de mama é um dos principais tipos de câncer que podem atingir a mulher, e acontece devido à 

multiplicação de células anormais no tecido mamário, formando um tumor maligno, inicialmente 

imperceptível, que pode aumentar e atingir outros locais do corpo. (grifo nosso) 

 
Veja que nesse ponto é destacado uma das características mais comuns nesses casos, o que não ocorre 
na sugestão dada pelo candidato: 
 

Embora na maior parte dos casos o câncer não provoque qualquer tipo de dor, existe um tipo raro 

conhecido como Câncer de mama inflamatório que pode provocar dor durante o desenvolvimento. No 

entanto, esse tipo de câncer também causa outros sintomas característicos como corrimento no mamilo, 

mamilo invertido, inchaço ou vermelhidão. (grifo nosso) 

 
Desse modo, esse item contradiz com o perfil da doença analisada, sendo desconsideradas as 
características particulares das variações da doença considerada raras. 
 



 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. O conteúdo da 
questão estava pertinente com o nível de conhecimento exigido dos candidatos. Situações que foram 
identificados em tempo durante a realização do processo que poderia beneficiar os candidatos foram 
corrigidos. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


