
 

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2017. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2017 

 
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 01/2017. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 04. RECURSO INDEFERIDO. A questão é clara ao requerer do 
candidato o conhecimento sobre Regência Verbal. Nesse quesito, todas as frases apresentadas estão 
adequadas de acordo com as Gramáticas Normativas de Língua Portuguesa. Além disso, o 
questionamento do reclamante sobre o termo nominal "a hoje" trata-se notadamente de erro de 
digitação, não interferindo no conceito pedido “REGÊNCIA VERBAL”. Dúvidas, consultar quaisquer 
gramáticas tradicionais da Língua Portuguesa. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO Nº 10. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA LETRA “C”. Houve 
erro na divulgação da Resposta, a alternativa correta é a letra “C” 
 
 
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. Sobre os conceitos analise as 
afirmativas: 

 

I. A Internet é a rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do 

mundo ligados em rede. (CORRETA – Veja mais em 

https://pt.linkedin.com/pulse/diferen%C3%A7a-entre-os-conceitos-de-internet-intranet-e-

carlos-eduardo). 

 

II. A intranet é uma rede de computadores, que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à 

Internet, mas é uma rede fechada, interna e exclusiva. (CORRETA – 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/intranet-extranet-e-internet-saiba-a-

diferenca/) 

 

III. Firewall pode ser definido como uma barreira de proteção, que controla o tráfego de dados 

entre seu computador e a Internet (ou entre a rede onde seu computador está instalado e a 



 

Internet). (CORRETA – https://plantaovirtual.wordpress.com/2011/03/28/redes-de-

computadores-firewall/). 

 

Marque a alternativa verdadeira: 
 

[A] Somente a afirmativa I está correta. (Falso – As afirmativas II e III também estão corretas) 

[B] As afirmativas I e III estão incorretas. (Falso – As afirmativas I e III estão corretas) 

[C] Todas as afirmativas estão incorretas. (Falso – Todas as afirmativas estão corretas) 

[D] A afirmativa III está correta. (Verdadeiro – A afirmativa III está correta) 

 
Assim a alternativa que o candidato deve marcar é a letra “D” 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. A questão foi 
elaborada de acordo com programa de provas, Anexo IV do Edital.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS: Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais 

(música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, 

gastronomia...). História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e 

tecnológicas. Meio ambiente. 

 
Ou seja, Geografia nacionais, e não somente região.  
 
 

PROVA ESPECIFICA DE AGENTE DE ENDEMIAS Nº 05, QUESTÃO Nº 35. RECURSO INDEFERIDO. O tema 
desta questão se insere no tópico “cuidado após mordida com animais peçonhentos”. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE AGENTE DE ENDEMIAS Nº 05, QUESTÃO Nº 36. RECURSO INDEFERIDO. O tema da 
questão é “doenças veiculadas por alimentos” e se insere no tópico “Importância da higiene na 

manipulação de alimentos”, dessa forma o recurso não procede. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE AGENTE DE ENDEMIAS Nº 05, QUESTÃO Nº 37. RECURSO INDEFERIDO. 
Recomenda-se aos candidatos consultarem o “guia de vigilância epidemiológica” do Ministério da Saúde 
para melhor se informarem. A leishmaniose tegumentar americana não é uma doença aguda. Dessa 
forma, ela é, sim, uma doença crônica, o que torna a afirmativa III verdadeira e a letra B a alternativa 
correta para esta questão. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 06, QUESTÃO Nº 03. RECURSO DEFERIDO. ALTERAR PARA LETRA “C”. 
Resposta correta alternativa "c" (três). A afirmativa II está incorreta à análise do texto, pois a palavra 
minissaia está empregada corretamente de acordo com as Novas Regras Ortográficas.  Já a afirmativa IV, 
também questionada, está adequada ao texto, pois, conforme própria argumentação do reclamante, o 



 

comprimento da saia não foi resolvido, pois a personagem usou-a muito acima da cintura, fazendo com 
que a peça de roupa parecesse mais curta.  
O fato da palavra "cumprimento" estar grafada dessa maneira (no lugar de comprimentos), não infere 
negativamente no raciocínio do reclamante, pois não há contexto de personificação nos quadrinhos, o 
que torna impossível a saia cumprimentar alguém em seu sentido literal. 
 
 
PROVA ESPECIFICA DE ODONTÓLOGO Nº 09, QUESTÃO Nº 37. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. As alternativas “A” e “B” estão corretas. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


