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Belo Horizonte, 29 de julho de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Processo Seletivo – Edital 01/2019 

 
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 Processo 
Seletivo para escolha dos Membros do Conselho Tutelar desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 01, QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 
I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

CORRETO: O item corresponde a letra A do referido parágrafo. 
 

II. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
CORRETO: O item corresponde a letra C do referido parágrafo. 
 

III. Precedência no atendimento de serviços privados ou de relevância relacionados a proteção e garantia 
à educação. 
INCORRETO: O item NÃO corresponde a nenhum dos itens relacionados no referido parágrafo 

 
Marque a alternativa verdadeira: 
 
[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.) 
 
A utilização da palavra “SOMENTE”, visa restringir a consideração de outra afirmativa como correta, 
portando deve sim ser considerada como FALSO.  
 
Desse modo não existe outra alternativa a ser considerada a não ser a letra “D”. 
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PROVA ESPECÍFICA Nº 01, QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicitou ao candidato que 
analisasse as afirmativas propostas de forma a dizer se elas pertenciam ao artigo 121, considerando 
Verdadeiro ou Falso: 
 

Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo 
expressa determinação judicial em contrário. 
PARECER: A primeira afirmativa corresponde ao parágrafo 1º do artigo 121, sendo considerada 
verdadeira. 
 
A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, 
se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente 
PARECER: A segunda afirmativa corresponde ao item XVI, parágrafo 2º do artigo 124, Devendo 
portando ser considerada FALSA. 
 
A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante 
decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 
PARECER: A terceira afirmativa corresponde ao parágrafo 2º do artigo 121, sendo considerada 
verdadeira. 
 
Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
PARECER: A quarta afirmativa corresponde ao parágrafo 3º do artigo 121, sendo considerada 
verdadeira. 

 
Desse modo analisando o parecer ficaria “V F V V”, sendo a alternativa a ser marcada letra “D”.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 01, QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Na 
elaboração da questão, houve a omissão da palavra EXCETO, portando na questão temos mais de uma 
resposta correta, sendo necessária a anulação. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 01, QUESTÃO Nº 17. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
continuação do item VI, logo após o termino do item V, pode induzir o candidato ao erro, podendo 
marcar alternativa diferentes  para a questão devendo portando ser anulada. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA Nº 01, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. A afirmativa “B”, foi transcrita 
conforme lei nº 5.564 de 10 de abril de 2015. Favor consultar a referida lei. 
 
 
PROVA DE PORTUGÊS Nº 02, QUESTÃO Nº 25. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Alguns 
questionamentos direcionaram a banca a avaliar a questão, sobre o poema “Aos poetas clássicos”. 
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O gênero poema é subjetivo em sua predominância e isso direciona uma interpretação um pouco diversa 
da temática tratada. Neste caso, como o tema gira em torno da variação linguísticas, tal diversidade se 
fez ainda mais evidente e precisa ser levada em consideração. 
 
As duas primeiras alternativas são realmente questionáveis, pois não somente o termo “aqui no mato” 
evidencia a temática ruralista, mas também o verso “de um poeta camponês” é igualmente importante 
para sustentar a afirmação sobre o ambiente tratado no texto. 
 
Na segunda afirmativa, o que é passível de interpretações variáveis é quando se diz que o universo rural 
tem a predominância do tipo de oralidade tratada no texto. Apesar dos conhecimentos prévios, culturais 
e pragmáticos, não se pode imprimir como predominância em todos os ambientes ruralistas o tipo de 
linguagem oral do texto. 
 
Para que não haja desprestígio de nenhum viés de interpretação, somos pela anulação da questão. 
 
 
PROVA PORTUGÊS Nº 02, QUESTÃO Nº 26. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA: O 
mecanismo de coesão “Elipse” é a omissão de um termo, afim de evitar repetições nas construções 
discursivas. Sendo assim, na alternativa “C”, apesar do advérbio “bem” intensificar a característica de 
responsabilidade de Juliana, o candidato pode ficar em dúvida se o sujeito da primeira oração é 
igualmente carinhoso e responsável. Desta forma, anula-se a questão por conter duas respostas que 
atendem ao enunciado. 
 
 
PROVA INFORMÁTICA Nº 03, QUESTÃO Nº 27, 28 E 30. RECURSO DEFERIDO. Houve questionamento por 
parte dos candidatos quanto ao nível de conhecimento cobrado no conteúdo proposto para as questões 
de informática, em relação ao exigido no edital que seria informática básica.  
 
Em conversa com o CMDCA, houve o entendimento que a exigência de tal conteúdo sobressaia ao 
proposto no programa de prova, e que possivelmente os candidatos não teriam se preparado ao que foi 
proposto nas questões.  
 
Desse modo, entendemos que para não trazer prejuízo aos concorrentes, fica anulado essas questões. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


