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Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2021. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – Edital 01/19 

 
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 06. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. O fato de a frase estar em uma 
data futura, não interfere na interpretação requerida sobre sentido conotativo e denotativo da frase. A 
saber, denotação se refere ao sentido da palavra diante do dicionário, sentido padrão, sentido esperado 
das palavras nas construções dos enunciados. Já a conotação é o sentido figurado das expressões, sentido 
criativo na construção das frases, sentido metafórico. Não foi solicitado aqui o raciocínio de tempo verbal 
ou a “previsão” de veracidade das informações a serem analisadas, sejam elas futuras, passadas ou 
presentes. O que se solicitou dos candidatos foi o conhecimento sobre a diferença da linguagem 
conotativa para denotativa. 
 
Sendo assim, tem-se: 

 
I. Estou sentindo calor hoje. DENOTAÇÃO (A frase indica LITERALMENTE uma sensação corporal de 

temperatura do dia.) 
II. Namoro Juliano desde 2022. DENOTAÇÃO (O enunciado demonstra LITERALMENTE um relacionamento 

afetivo, independente da época.) 
III. Pedro veio fixar raízes na capital. CONOTAÇÃO (METÁFORA criada para mostrar estabilidade de 

residência.) 
IV. Não gosto de achocolatado pela manhã. DENOTAÇÃO (A frase apresenta LITERALMENTE a preferência de 

sabor, indicação de paladar de alguém.) 
V. Fiz um investimento gordo na obra da minha casa. CONOTAÇÃO (METÁFORA criada para mostrar o 

investimento financeiro alto na construção.) 
VI. Os poetas Modernistas beberam na fonte das Vanguardas Europeias. CONOTAÇÃO (METÁFORA criada 

para mostrar inspiração criativa dos poetas Modernistas.) 
VII. O urologista Doutor Camargo de Noronha assiste os pacientes com dedicação. DENOTAÇÃO (O verbo 

assistir foi empregado no sentido de cuidar LITERALMENTE.) 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 07. QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. Sobre a 
argumentação de que falta algumas classificações sobre monopólio, deve ser rechaçado. Conforme é 
possível verificar dentre as alternativas apresentadas a resposta que está adequada é a alternativa “A”. 
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Sobre a referencia utilizada no qual cita as Trustes, Carteis e Holdings, estes são considerados 
Oligopólios.  
 
Assim veja as referências de cada uma das alternativas e sua correta definição.  
 

No mercado economista o que é Monopólio? 
 
[A] É o mercado que se caracteriza pela existência de um único vendedor. O monopólio pode ser legal ou 

técnico. (Monopólio) 
[B] É um mercado em que há apenas um único comprador. (Monopsônio) 
[C] É o mercado em que existe um pequeno número de vendedores ou em que, apesar de existir um grande 

número de vendedores, uma pequena parcela destes domina a maior parte do mercado. (Oligopólio) 
[D] É o mercado caracterizado pela existência de um pequeno número de compradores ou ainda que, embora 

haja um grande número de compradores, uma pequena parte destes é responsável por uma parcela 
bastante expressiva das compras ocorridas no mercado. (Oligopsônio) 

Referência: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/administracao-financas/demanda-oferta-procura.htm 

 
PROVA ESPECÍFICA ENFERMEIRO Nº 10. QUESTÃO Nº 29. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA 
ANULADA. Há várias maneiras de se administrar oxigênio suplementar a um paciente. O método 
escolhido depende da causa, gravidade da hipóxia arterial e da conveniência do cliente.  
 
Portanto a questão possui duas alternativas como resposta (A e B). 
 
 
PROVA ESPECÍFICA FISIOTERAPEUTA Nº 12. QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. Existem duas respostas para a questão (A e D).  
 
 
PROVA ESPECÍFICA FISIOTERAPEUTA Nº 12. QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA.  A alternativa “II” é incorreta, o gabarito apresenta todas as alternativas estão corretas, 
portanto não a resposta para questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PROFESSOR PI Nº 17. QUESTÃO Nº 27. RECURSO DEFERIDO. A resposta foi 
alterada para letra “B”, uma vez que a palavra (SOMENTE) na última afirmativa restringe os demais 
critérios previstos. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA PROFESSOR PI Nº 17. QUESTÃO Nº 28. RECURSO DEFERIDO. A resposta foi 
alterada para letra “A”. 
 
Avaliando as alternativas temos: 
A alternativa III (INCORRETA). É a avaliação aplicada ao final uma aula para avaliar de forma pontual se o 
aluno compreendeu o conteúdo ensinado naquele dia. É uma forma de comparar o aprendizado que o 
aluno tinha antes com o que ele adquiriu após a aula. Ao contrário da avaliação diagnóstica, por exemplo, 
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aqui o desejado é que o aluno apresente domínio do conteúdo. O ideal é que os pais tenham acesso 
recorrente aos resultados das avaliações comparativas para que possam entender os conteúdos que seus 
filhos não dominam e orientá-los no momento de estudo em casa. 
A opção IV (INCORRETA). A avaliação somativa é a mais conhecida no dia a dia escolar. Ela é aquela 
avaliação que quantifica, que atribui uma nota aos estudantes. Diferentemente das outras avaliações, 
que têm foco qualitativo, a somativa é quantitativa. 
 
A avaliação somativa é semelhante à comparativa no sentido de controle do aprendizado, porém abrange 
todos os conteúdos que os alunos aprenderam ao longo do ano. Como abrange uma grande diversidade 
de conteúdos, também não permite avaliar nenhum conceito com tanta profundidade. De maneira geral, 
é uma avaliação que vem para confirmar o resultado das avaliações anteriores. 
Ainda que necessária, a avaliação somativa pode acabar, muitas vezes, tendo um caráter excludente. Ela 
é pontual e só avalia o resultado final, deixando de fora todo o percurso que o aluno percorreu para 
chegar até ele. Um aluno pode se sair bem na avaliação formativa, por exemplo, mas ficar sujeito à 
reprovação por não alcançar uma boa nota na somativa. 
Daí a importância de trabalhar todas as avaliações em conjunto. Ao cruzar os resultados de cada uma, é 
possível obter uma visão holística do processo de aprendizado de cada aluno. Dessa forma, os 
educadores podem investir nos procedimentos pedagógicos mais adequados para garantir uma 
educação de qualidade. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


