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Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2021. 

 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETÉ/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – Edital 01/2021 

 
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 01/2021. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01. QUESTÃO Nº 02. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR A RESPOSTA PARA 
LETRA “D”. Houve um equivoco na divulgação do gabarito. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02. QUESTÃO Nº 09. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
sequência de palavras segue um padrão de formação final. A primeira palavra termina em A; a segunda 
palavra termina em E; a terceira palavra termina em I; seguindo a sequência, a palavra seguinte deve 
terminar em O. 
 
A solução da questão contempla conceitos de raciocínio lógico. Porém no programa de prova, não foi 
mencionado o conteúdo abordado. 

 
Portanto, anula-se a questão. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03. QUESTÃO Nº 13. RECURSO INDEFERIDO. O candidato 
questiona a falta de referência de data para idade do Cristo Redentor. Vale ressaltar que o objetivo é 
verificar os conhecimentos do candidato de fato público e notório. Veja mais em: 
 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/aniversario-de-90-anos-veja-imagens-da-historia-do-cristo-
redentor/ 
https://www.band.uol.com.br/rio-de-janeiro/noticias/cristo-redentor-completa-90-anos-relembre-
historia-do-monumento-16453996 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/10/09/cristo-redentor-numeros.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58871798 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 05. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. Conforme o reclamante aponta 
as afirmativas I e II estão corretamente transcritas dos artigos 115 e 116 do regimento interno, sendo que 
a afirmativa III foi baseada no artigo 117, porém com alterações o que deixou a afirmativa incorreta.  
 
Desse modo analisando as alternativas temos: 
 
[A] Somente a afirmativa I está correta. 

FALSO: As afirmativas I e II estão corretas. 
 

[B] Todas as afirmativas estão corretas. 
FALSO: A afirmativa III está incorreta. 
 

[C] As afirmativas I e III estão corretas. 
FALSO: A afirmativa III está incorreta.  
 

[D] A afirmativa II está correta. 
VERDADEIRO: A afirmativa II está CORRETA, portando a alternativa a ser marcada é a letra “D”.  

 
A resposta correta é alternativa “D”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 05. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita que o 
candidato analisasse as afirmativas em relação ao Regimento Interno, em seu artigo 47 no qual descreve 
os direitos do Vereador, no exercício do mandato. 
 
Das afirmativas descritas somente a “VI” não corresponde a um item corretamente descrito no referido 
artigo. Assim o candidato deveria analisar as alternativas oferecidas: 
 
[A] Somente a afirmativa I e V estão corretas. 

FALSO: Conforme descrito as afirmativas, II, III e IV também estão corretas. 
 

[B] A afirmativa IV está correta. 
VERDADEIRO: A afirmativa IV está correta. 
 

[C] Todas as afirmativas estão corretas. 
FALSO: A Afirmativa VI está incorreta. 
 

[D] As afirmativas V e VI estão corretas. 
FALSO: A Afirmativa VI está incorreta. 

 
A resposta correta é alternativa “B”. 
 
 
 

É nosso parecer, S.M.J. 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


