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Belo Horizonte, 23 de Novembro de 2020. 

 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – 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 Concurso 
Público desta Prefeitura, Edital 01/2019. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01. QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as cinco afirmativas, 
na ordem em que aparecem na questão, tem-se: 
 
“O texto possui linguagem verbal e não verbal”. A afirmativa em questão está CORRETA, pois o texto 
apresenta palavras (linguagem verbal) e imagens (não verbal). 
 
“As linguagens verbal e não verbal se contrapõem”. A afirmativa em questão está INCORRETA, pois o 
mosquito da dengue entre o símbolo de proibido e a mensagem verbal principal do texto “Xô mosquito” 
indicam ser a presença do inseto incômoda, logo os textos concordam e não se contrapõem.  
 
“A imagem não tem relevância para a interpretação do texto”. A afirmativa está INCORRETA. 
Primeiramente, A IMAGEM FAZ PARTE do texto e não é um texto separadamente. Posteriormente, vale 
ressaltar que, para atingir o objetivo comunicativo e persuasivo, o texto em questão usa da imagem como 
recurso, como parte dele (reafirma-se). Considera texto aqui o gênero como um todo e não apenas os 
fragmentos verbais (separadamente) que o compõe. Em textos publicitários e de propaganda, muitas 
vezes, vale-se de imagens para ter a sua estrutura complementada e seu objetivo atingido com maior 
eficácia. É exatamente o exposto que ocorre na questão reclamada. 
 
“Em ‘O perigo aumentou, e a responsabilidade de todos também’ há a ausência de uma palavra que 
compromete a interpretação do texto”. A afirmativa está INCORRETA. Como se trata de um texto de 
publicidade, a estrutura do mesmo é variável. Os fragmentos e as imagens é que compõem e completam 
o sentido do texto, a fim de atingir o leitor. O fragmento lido não tem uma incompletude de palavra, é 
uma estrutura linguística que possibilita compreensão de sentido. A “incompletude” aqui é temática, pois 
pode-se questionar “perigo e responsabilidade em relação a que assunto”. A temática é esclarecida 
prontamente no decorrer do texto, não se tratando de uma palavra que prejudica a estrutura “frasal”. 
 
“O termo ‘Xô mosquito’ está inadequado quanto às regras de pontuação”. A afirmativa está CORRETA, 
pois, considerando as REGRAS DE PONTUAÇÃO, a frase deveria ter uma vírgula para separar o vocativo e 
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uma exclamação para evidenciar a ênfase (Xô, mosquito!). Aqui não se questiona a liberdade estrutural e 
linguística do gênero, mas sim a relação de tal fragmento, CONSIDERANDO AS REGRAS de pontuação do 
sistema vigente. 
 
Diante da análise acima, indefere-se o recurso e afirma-se a resposta. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01. QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. A primeira palavra “viver” possui 
um processo de formação denominada derivação imprópria. Fora de contexto, a palavra “viver” é um 
verbo, porém aqui a mesma funciona como substantivo, compondo a oração principal “Viver é”. A 
palavra “ressignificar”, por sua vez é uma oração subordinada substantiva predicativa reduzida de 
infinitivo. A oração em questão funciona como um predicativo do sujeito. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01. QUESTÃO Nº 08. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Diante da evolução da linguagem, processo natural feito pelo falante, o verbo NAMORAR, atualmente, é 
aceito por muitos estudiosos da linguagem como Verbo Transitivo Indireto, mesmo que os mais 
tradicionais gramáticos ainda não tenham aderido a tal regra. Diante do exposto e de ter o verbo 
namorar como Transitivo Indireto em alguns dicionários em seu uso denotativo, como o Michaelis, anula-
se a questão. 
 

 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01. QUESTÃO Nº 10. RECURSO INDEFERIDO. Analisando, temos: 
 
“É preciso paz.” – Concordância nominal correta estabelecida com a expressão “É preciso”, sem 
o elemento “paz” determinado. 
 
“Banana é boa!” – Concordância nominal incorreta, pois para estar a expressão “é boa” no 
feminino, a palavra “Banana” deveria estar determinada por um adjunto adnominal (artigo, 
pronome, numeral...). 
 
“É necessário a dedicação!” – Concordância nominal incorreta, pois a palavra “dedicação” está 
determinada, logo a expressão deveria ser “É necessária”. 
 
“É proibida entrada de crianças.” - Concordância nominal incorreta, pois para estar a expressão 
“É proibida” no feminino, a palavra “entrada” deveria estar determinada por um adjunto 
adnominal (artigo, pronome, numeral...). 
 
Sendo assim, indefere-se o recurso. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 02. QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. Os reclamantes 
enviaram recurso questionando a referência no enunciado “tema” ao invés de “lema”. 
A inferência da palavra não prejudica ou impede a resolução da mesma quando todas as outras opções 
apresentadas eram lemas dos anos anteriores. 
 
Desse modo, indefere-se o recurso. 

 
 
PROVA DE OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CADASTRO E ARRECADAÇÃO Nº 05. QUESTÃO Nº 39. 
RECURSO INDEFERIDO. A situação das contas contábeis da empresa, após o registro dos eventos 
relacionados na questão, é a seguinte: 
 

Caixa – R$4.675.000,00            Fornecedores – R$150.000,00 

Clientes – R$150.000,00  
Máquinas – R$800.000,00       Capital Social – R$9.000.000,00 
Imóveis – R$3.600.000,00        Lucros Acumulados – R$75.000,00 
Ativo Total – R$9.225.000,00              Passivo Total – R$9.225.000,00 

 
Portanto, a alternativa correta é a “letra D”, indicando o ativo total de R$9.225.000,00. 
 
 
PROVA DE OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CADASTRO E ARRECADAÇÃO Nº 05. QUESTÃO Nº 40. 
RECURSO INDEFERIDO. O regime de competência é um princípio contábil, que deve ser estendido a 
qualquer alteração e registro de fato patrimonial, independentemente de sua natureza e origem. 
O regime de caixa, em alguns casos, pode ser utilizado para fins tributários. Porém, de modo algum o 
regime de competência pode ser substituído pelo regime de caixa numa entidade empresarial, pois se 
estaria violando um princípio contábil. 
 
Portanto, para apuração de saldo de contas patrimoniais, deve-se sempre utilizar o regime de 
competência. 
 
A resposta para a questão está composta conforme os dados a seguir: 
 
Caixa: R$208.878,00 
Venda de mercadorias à vista: R$654.321,00 
Compra de mercadorias à vista: R$321.987,00 
Pagamento de despesas à vista: R$123.456,00 
 
Resultado: R$396.000,00 
Receitas: R$975.777,00  
Venda de mercadorias à vista: R$654.321,00 
Venda de mercadorias à prazo: R$321.456,00 
Despesas: R$579.777,00 
Despesas realizadas à vista: R$123.456,00 
Despesas realizadas à prazo: R$456.321,00 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 09. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. De fato, houve 
equivoco, porém tal fato não prejudica ou impede a resolução da mesma quando a resposta 
correta não é a alternativa em questão. 
 
Desse modo, indefere-se o recurso. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 12. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
questão não apresenta o gabarito correto.  
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PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 13. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 

questão não apresenta o gabarito correto. 
 
14 m = 0,014 km 
20 m = 0,02 km 
 
Fazendo a multiplicação para determinar a área, teremos: 
 
0,014 * 0,02 = 0,00028 km2 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA.  
A questão não apresenta resposta correta. 
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PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. Analisando, temos: 
 
1 m3 corresponde a 1000 litros. 
 
Logo,  
 
2,0*2,5*1,5 = 7,5 m3 

 
Fazendo a correspondência, teremos: 7500 litros 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11. QUESTÃO Nº 18. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA ANULADA. A 
questão não apresenta resposta correta. 
 

0,31 (0,2)� − 1,17 ∗ 0,1 
 

0,31 (0,04) − 1,17 ∗ 0,1 
 

0,0124 − 0,117 =  −0,1046 
 
 
PROVA DE MOTORISTA DA SAÚDE Nº 13. QUESTÃO Nº 37. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita 
que o candidato analise as afirmativas e em seguida marque a alternativa correta.  
 
Analisando cada uma delas temos: 
 
I. Ser maior de dezoito anos. 

FALSO: Tem que ser maior de vinte e um anos. 
 

II. Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, 
quando pretender habilitar-se na categoria D. 
VERDADEIRO 
 

III. Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria A, quando pretender habilitar-se na categoria B. 
FALSO: Não existe a necessidade de se habilitar na categoria “A”, para habilitar-sena categoria B 
 

IV. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses. 
VERDADEIRO: 
 

V. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de 
risco, nos termos da normatização do CONTRAN. 
VERDADEIRO. 

 
Analisando as afirmativas temos: 
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[A] Todas as afirmativas estão corretas. 
FALSO: As afirmativas I e III estão incorretas.  
 
[B] As afirmativas III e IV estão corretas. 
FALSO: A afirmativa III está incorreta. 
 
[C] A afirmativa II está correta. 
VERDADEIRO: A afirmativa II está correta. 
 
[D] As afirmativas I e IV estão incorretas. 
FALSO: As afirmativas estão corretas 
 
Desse modo não existe outra alternativa a ser marcada se não a letra C. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 14. QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO.  Analisando: 
 
I. O texto pertence ao gênero textual charge. – Afirmativa CORRETA. O texto é uma charge que critica a 

poluição, realidade social ocasionada pelo homem que agride o meio ambiente. 
 

II. O termo “mundo cruel” funciona como aposto. – Afirmativa INCORRETA. O fragmento é um vocativo, 
termo de chamamento e não um termo explicativo (que seria o aposto). 

 
III. O texto propõe ações concretas para solucionar o desmatamento. - Afirmativa INCORRETA. Apesar de 

tratar de um tema ambiental, o texto não propõe ações para acabar com o desmatamento, mas 
propõe uma reflexão ao leitor sobre o cuidado com o meio ambiente, mais direcionado ao tema 
poluição urbana. 

 
IV. O texto apresenta as figuras de linguagem onomatopeia e a personificação. – Afirmativa CORRETA. O 

termo “Crec, Crec” ´é uma onomatopeia, pois indica o barulho feito pelas machadadas. Pelo fato de a 
árvore está se cortando, temos a personificação. 

 
O texto é constituído por linguagem verbal e não verbal. – Afirmativa CORRETA. O texto possui palavras 
(linguagem verbal) e imagens (linguagem não verbal). 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 14. QUESTÃO Nº 07. RECURSO INDEFERIDO. A palavra “esperto” refere-se 
sim ao sujeito, mas ela não é uma característica do sujeito, ela compõe o próprio sujeito (o aluno 
esperto), sendo uma característica do núcleo do sujeito (aluno). Já a palavra “bonita” faz parte do 
predicado da oração, não compõe o sujeito, mas sim refere-se a ele, sendo uma característica do sujeito 
(a modelo). 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 15. QUESTÃO Nº 12. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita 
que o candidato analise as afirmativas e identifique quais são verdadeiras e quais são falsas e em seguida 
marque a alternativa correta. 
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Analisando cada uma delas temos: 
 
1- O agrupamento começou com quatro países sob o nome BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. 
Posteriormente, foi adicionado o S, que era a letra representante da Coreia do Sul; (FALSA – Uma vez que 
o "S" acrescido foi resultado da admissão da África do Sul.) 
 
2- O grupo é um bloco econômico ou uma associação de comercio formal; (FALSA - O grupo não é um 
bloco econômico ou uma associação de comércio formal. Diferentemente de blocos econômicos 
como a União Europeia e o Mercosul, o BRICS não possui um estatuto formal de regras ou uma 
carta de princípios.) 
 
3- BRICS ainda tem um caráter informal e tem um grau de institucionalização que vai se definindo, na 
medida em que os cinco países intensificam sua interação; (VERDADEIRA - Uma vez que o grupo não 
possui documento constitutivo, não funciona com um secretariado fixo nem tem fundos destinados a 
financiar qualquer de suas atividades. Em última análise, o que sustenta o mecanismo é a vontade 
política de seus membros.) 
 
4- Um dos objetivos do BRICS é fortalecer as economias dos países; estabelecer cooperação nas áreas 
técnica, científica, cultural e no setor acadêmico. (VERDADEIRA - O objetivo é que os países envolvidos se 
articulem buscando formas de aumentar sua participação nos rumos econômicos do planeta, bem como 
uma maior inserção na politica internacional, seja por meio de uma participação mais relevante em 
organismos multilaterais, seja reforçando entre si posicionamentos e parcerias comerciais e 
tecnológicas.) 
 
Dessa forma a única alternativa que atende a questão é a letra “C”. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 16. QUESTÃO Nº 21. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A 
palavra somente da alternativa “C”, foi inserida de forma equivocada, desse modo a questão não 
apresenta resposta correta. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 16. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. O reclamante apesar do 
argumento que deve ser reconhecido os servidores e colegas como pessoas, não se pode ignorar o fato 
da questão citar o seguinte: 
 

De acordo com o artigo 154 da lei complementar nº 1.206, de 02 de maio de 2007, estão 
corretamente transcritos os deveres dos servidores: 
 

Não cabe nova interpretação a um artigo que foi transcrito de maneira diversa ao previsto em lei, visto 
que o solicitado foi exatamente essa literalidade.  
 
 
PROVA DE ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL Nº 17. QUESTÃO Nº 31. RECURSO INDEFERIDO. A questão 
solicitou a resposta CORRETA, sendo que, o gabarito da questão, trata-se da letra “B”. 
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Para responder a questão, demandaram-se conhecimentos acerca da matéria “eficácia da lei no tempo e 
no espaço”, cuja matéria encontra-se expressamente prevista no Edital. 

 
 
PROVA DE ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL Nº 17. QUESTÃO Nº 32. RECURSO INDEFERIDO. 
Analisando, temos: 
 
A alternativa C, trata-se de interpretação do artigo 84, IV, da CRFB/88 

Sobre o assunto ensina Pedro Lenza (2005, páginas 299/300): 

[...] Passamos, desde já, dada a importância, a comentar o inciso IV, que atribui competência  
privativa ao Presidente da República para sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir, 
decretos e regulamentos para sua fiel execução.  
 
Trata-se do poder regulamentar que se perfaz através de decretos regulamentares. Como regra 
geral, o Presidente da República materializa as competências do art. 84 através de decretos. 
 
 É o instrumento através do qual se manifesta.  
No tocante às leis, algumas são auto-executáveis. Outras precisam de regulamento para que seja dado fiel 
cumprimento aos seus preceitos. Para tanto são expeditos os decretos regulamentares. 
 
A alternativa “B”. trata-se o poder hierárquico, nos ensinamentos de MAZZA, Alexandre. Manual de 
direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014: 
 
“Consiste nas atribuições de comando, chefia e direção dentro da estrutura administrativa, portanto, é 
um poder interno e permanente exercido pelos chefes de repartição sobre seus agentes subordinados e 
pela administração central no atinente aos órgãos públicos. Não há hierarquia entre a Administração 
Direta e as entidades componentes da Administração Indireta” 
 
Sendo assim, a referida alternativa é INCORRETA. 
Já no que diz respeito à alternativa “D”, a questão em comento trata especificamente do poder de 
polícia, que pode ser conceituado como "a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado." (MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 33ª edição. São 
Paulo: Malheiros, 2007, pág. 131.) 
 
E, ainda: 
 
Poder de Polícia é a faculdade discricionária do Estado de limitar a liberdade individual ou coletiva, em 
prol do interesse público (Cretella Júnior, 2010:549). 
 
Assim, a alternativa “D”, de igual modo, é incorreta, não responde a questão. 
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PROVA DE ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL Nº 17. QUESTÃO Nº 34. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. A alternativa IV, de fato, é complemento da alternativa III, sendo certo que separadas 
tornam a frase sem sentido. 
 
Portanto anula-se a questão.  

 
 
PROVA DE GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAUDE PUBLICA Nº 18. QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. A 
afirmativa II é verdadeira como podemos verificar conforme disposto na Lei nº 8080 (Artigo 21), cobrada 
no enunciado, e na Constituição Federal de 1988 (Artigo 199), citada pelo candidato: "A assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada", o que significa que o profissional de saúde pode disponibilizar seus 
serviços e cobrar por isso, via atendimento em consultórios, clínica, convênios e etc, como é observado 
no cotidiano de atendimento em saúde em nosso país. 
 
A outra afirmativa questionada pelo candidato, afirmativa IV, está incorreto pois afirma que "A 
participação complementar dos serviços privados não necessita ser formalizada mediante contrato ou 
convênio", como podemos constatar na Lei nº 8080, Artigo 24, em seu Parágrafo Único: 
 
"Art. 24 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada. 
 
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato 
ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público". 
Assim, a resposta da questão mantém-se inalterada. 
 
 
PROVA DE ENFERMEIRO Nº 19. QUESTÃO Nº 33. RECURSO INDEFERIDO. O tópico “ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER NO CICLO GRAVÍDICO- PUERPERAL” inclui o 
conteúdo contemplado na questão 33, Síndrome de Hellp, uma vez que a assistência de enfermagem na 
atenção integral à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal compreende a assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Sendo a Síndrome de Hellp um achado extremo do 
espectro de alterações que ocorrem na hipertensão induzida pela gestação/pré-eclâmpsia que determina 
aumento de morbidade e mortalidade maternas e perinatais.  

Portanto, o conteúdo tratado na referida questão está adequado aos tópicos do edital. 

 
PROVA DE ENFERMEIRO Nº 19. QUESTÃO Nº 34. RECURSO INDEFERIDO. A TB é uma doença 
infectocontagiosa de evolução crônica causada pelo M. tuberculosis ou bacilo de Koch; o indivíduo se 
infecta no próprio ambiente social. Sendo um importante problema de saúde pública no Brasil. Tendo 
participação do Enfermeiro no controle dessa doença. Um dos tópicos do edital é: “Participação do 
Enfermeiro no Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso Meio”, estando o 
tema “tuberculose” abordado na questão 24 contemplado neste tópico. 
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PROVA DE ENFERMEIRO Nº 19. QUESTÃO Nº 35. RECURSO INDEFERIDO. Segundo as recomendações do 
Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, o TESTE DO CORAÇÃOZINHO (OXIMETRIA DE 
PULSO) NA TRIAGEM NEONATAL deve seguir as seguintes condições PARA A SUA REALIZAÇÃO: Realizar a 
aferição da oximetria de pulso, em todo recém-nascido aparentemente saudável com idade gestacional > 
34 semanas, antes da alta da Unidade Neonatal. Local de aferição: membro superior direito e em um dos 
membros inferiores. Para a adequada aferição, é necessário que o recém-nascido esteja com as 
extremidades aquecidas e o monitor evidencie uma onda de traçado homogêneo. Momento da aferição: 
Entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. Resultado normal: Saturação periférica maior ou 
igual a 95% em ambas as medidas (membro superior direito e membro inferior) e diferença menor que 
3% entre as medidas do membro superior direito e membro inferior. Resultado anormal: Caso qualquer 
medida da SpO2 seja menor que 95% ou houver uma diferença igual ou maior que 3% entre as medidas 
do membro superior direito e membro inferior, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora. Caso 
o resultado se confirme, um ecocardiograma deverá ser realizado dentro das 24 horas seguintes. 
 
Sendo assim, a resposta da questão 25 permanece a alternativa A. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 20. QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. A questão solicita do candidato 
os conhecimentos referentes ao previsto em lei sobre a posse, através de legislação citada no programa 
de provas do edital.  
 
Analisando as afirmativas temos: 
 
I. A posse ocorrerá no prazo de 30 (dez) dias úteis, contados da publicação do ato de nomeação. 

FALSO: conforme é possível verificar a transcrição do referido artigo 62 é de 10 (dez) dias úteis, 
devendo ser considerada incorreta.  
 

II. Não estando o empossado presente no município no dia de sua posse, poderá ocorrer por um 
representante legal, desde que possua a devida procuração. 
FALSO: conforme previsto no artigo 63, a posse á é ato personalíssimo, não podendo ocorrer por 
procurador 
 

III. O empossando deverá apresentar, no ato da posse, declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, 
federal, estadual ou municipal. 
VERDADEIRO: Corresponde ao artigo 65 do edital. 
 

IV. É competente para dar posse, no âmbito de suas atribuições, o Prefeito Municipal. 
VERDADEIRO: Correspondente ao artigo 68 do edital.  

 
Analisando as alternativas temos: 
 
[A] Somente as afirmativas I e II, estão corretas. 
FALSO: As afirmativas I e II estão incorretas. 
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[B] Somente as afirmativas II e III, estão corretas. 
FALSO: A afirmativa II está incorreta e as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

[C] Somente as afirmativas I e IV, estão corretas. 
FALSO: Conforme demonstrado, a afirmativa I está incorreta e as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

[D] Somente as afirmativas III e IV, estão corretas. 
VERDADEIRO: Conforme demonstrado as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
Desse modo não há outra alternativa a ser marcada se não a letra “D” 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 20. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Os reclamantes enviaram 
recurso questionando a referência no enunciado do artigo 148 ao invés do 149, porém ao final não fazem 
qualquer solicitação ou ainda indica qualquer dificuldade na resolução da questão.  
 
De fato, houve inferência do artigo de forma equivocada, porém tal fato não prejudica ou impede a 
resolução da mesma quando cita a concessão de licença ao servidor, prevista em lei.  
 
Desse modo, entendemos que deve ser mantida a alternativa informada para a questão. 
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 20. QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos: 
 
I. O Chefe do Poder Executivo a não poderá promover a cessão de servidores públicos ocupantes de 

cargos oriundos de concurso público, pertencente ao quadro de servidores públicos municipais aos 
órgãos da União. 
FALSO: Conforme previsto no artigo 183 da questão, o chefe do poder executivo pode promover a 
cessão de servidores, entre os devidos poderes e aos demais órgãos dos Poderes Executivo, 
Legislativo ou Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

II. A cessão ocorrerá sem ônus para o Município de Águas Formosas e dependerá da anuência do 
servidor público. 
VERDADEIRO: Conforme art. 183-A. 
 

III. Somente haverá ônus para o Município de Águas Formosas se a cessão decorrer de prévia requisição 
do Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo para atendimento de convênio. 
VERDADEIRO: Conforme previsto no artigo 183-B 

 
Analisando as respostas alternativas temos: 
 
[A] Somente a afirmativa I está correta. 

FALSO: A afirmativa está incorreta. 
 

[B] Todas as afirmativas estão corretas.  
FALSO: A afirmativa I está incorreta. 
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[C] A afirmativa II está incorreta. 

FALSO: A afirmativa está correta. 
 

[D] A afirmativa III está correta. 
VERDADEIRO: A afirmativa III está correta. 
 
Vale ressaltar que a alternativa “D”, não restringe a apenas a afirmativa III como correta, mas como uma 
afirmativa correta, devendo portando ser marcada. 
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA – PEB I Nº 21. QUESTÃO Nº 39. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Analisando, temos:  
 
[B] A Interdisciplinaridade chega com o fim das formações profissionais por áreas de conhecimento, 

apostando em formação generalista para todos. 
CORRETA: Uma vez que interdisciplinaridade é o trabalho conjunto das disciplinas. Dessa forma, a equipe 
precisa estar apta a realizar planejamentos em grupo, proporcionando a visada integração (uma 
formação generalista). Os professores precisam conversar entre si. Os programas de ensino devem rumar 
para a convergência.  

 
[D] A interdisciplinaridade é uma atitude de espírito que se vive, feita de curiosidade acerca das relações 

entre as coisas e que escapam à observação comum. 
CORRETA: A interdisciplinaridade surge como uma ferramenta não como proposta pedagógica. A 
interdisciplinaridade é mais que necessária na formação docente. Uma atitude que envolve curiosidade, 
reciprocidade, intuição de possíveis relações existentes entre fenômenos, eventos, coisas, processos e 
que normalmente escapam à observação comum. A interdisciplinaridade oferece uma nova postura 
diante do conhecimento, uma mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do 
ser como pessoa integral. Visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os 
limites das disciplinas. Trabalhar nessa perspectiva exige uma postura do professor que vai além do que 
está descrito nos PCNS, pois é necessário que ele assuma uma atitude endógena e que faço uso de 
metodologias didáticas adequadas para essa perspectiva. É através do ensino interdisciplinar, dentro do 
aspecto histórico-crítico, que os professores possibilitarão aos seus alunos uma aprendizagem eficaz na 
compreensão da realidade em sua complexidade. 
 

A questão apresenta duas alternativas corretas, letras “B” e “D”. 
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 31. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR PARA LETRA “C”.  
 
Houve um equívoco na divulgação da resposta, analisando temos. 
 
II. A legislação diz que a matrícula só é obrigatória a partir dos quatro anos. Antes disso, a frequência à 

creche é uma escolha da família e uma oportunidade garantida pelo Estado. 
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CORRETA: A primeira fase da educação infantil é um direito das crianças de zero a três anos. Estar na 
escola é um direito de toda criança desde o seu nascimento. Antes de tudo, a educação infantil deve 
atuar sobre dois eixos fundamentais: a interação e a brincadeira. A proposta pedagógica e as atividades 
devem considerar estes eixos. O ambiente escolar também deve refletir esta preocupação. A indicação é 
que o espaço seja dinâmico, vivo, “brincável”, explorável, transformável e acessível para todos. Não há 
uma regulamentação específica sobre como devem funcionar as creches, valendo para elas as mesmas 
diretrizes da segunda etapa da educação infantil. No entanto, a legislação diz que a matrícula só é 
obrigatória a partir dos quatro anos. Antes disso, a frequência à creche é uma escolha da família e uma 
oportunidade garantida pelo Estado. Entretanto, o ECA garante que o Estado pode ser acionado 
judicialmente caso não atenda a demanda existente. 
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 32. RECURSO INDEFERIDO. 
Houve um equívoco por parte do candidato na conferência do gabarito publicado, a resposta divulgada 
foi a indicada pelo candidato.  
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 33. RECURSO INDEFERIDO.  
Houve um equívoco por parte do candidato na conferência do gabarito publicado, a resposta divulgada 
foi a indicada pelo candidato.  
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 34. RECURSO DEFERIDO. 
ALTERAR PARA LETRA “D”. 
Houve um equívoco na divulgação da resposta. A resposta está incorreta onde as opções I e II não se 
enquadram ao currículo da Educação Infantil. 
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 35. RECURSO INDEFERIDO.  
Houve um equívoco por parte do candidato na conferência do gabarito publicado, a resposta divulgada 
foi a indicada pelo candidato.  
 
 
PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 39. RECURSO DEFERIDO. A 
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Analisando, temos: 
 
Diante da alternativa [A] está CORRETA uma vez que a avaliação nessa fase deve considerar seu 
desenvolvimento de forma apropriada. Não basta considerar apenas o desempenho escolar da criança. 
Outros aspectos devem ser observados para que a avaliação seja o mais completa possível. Isso porque o 
processo de ensino-aprendizagem ocorre de forma gradual, contínua, cumulativa e integrativa. Nesse 
sentido, envolve ações, sentimentos, erros, acertos e novas descobertas. A avaliação, então, serve como 
auxiliar nesse processo, pois ajuda a criança a acompanhar suas conquistas, dificuldades e possibilidades. 
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação, na seção II, artigo 31, item 1, determina que a avaliação 
deve ocorrer “mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. 
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PROVA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI I Nº 22. QUESTÃO Nº 40. RECURSO INDEFERIDO.  
Houve um equívoco por parte do candidato na conferência do gabarito publicado, a resposta divulgada 
foi a indicada pelo candidato.  
 
 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


