
 

Belo Horizonte, 26 de Setembro de 2017. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MURTA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 12. RECURSO INDEFERIDO. O presente recurso não 
apresenta argumentação suficiente para anulação da questão ou mudança de gabarito, uma vez 
que a questão tem como objetivo a abordagem da definição de conjuntos dos números naturais 
e inteiros. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. Não foi apresentado 
argumentação suficiente para anulação ou mudança de gabarito da questão 15. 
 
Na questão anterior como o valor de referencia era de 19,90 e o aumento foi de 5,00, teremos: 
 

19,90 - - - - - 100% 

5,00  - - - - - -  x,  

 
Aplicando uma regra de três simples teremos: 
 

X = (5*100)/19,9 
X = 25,12%  

 
Assim a resposta correta para a questão é a alternativa “B”. 
 
 
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10, QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. A frase questionada não trata-se 
de uma “hipótese”, mas sim uma afirmação que se comprova pelo uso do tempo verbal futuro do 
presente do indicativo, sendo assim permanece a ideia de exclusão. Núcleos ligados pela conjunção “ou” 
com sentido de exclusão precisa ter o verbo no singular. Confirma-se, então, a resposta correta como 
sendo apenas a alternativa “D”. 
 
 



 

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 10 , QUESTÃO Nº 10. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. O 
bico de papagaio que se refere às dores nas costas, deformação nas vértebras não possui mais hífen. 
Apenas possui hífen o bico-de-papagaio que se refere à espécie de planta ornamental. A palavra 
semirreta, de acordo com as novas regras da língua portuguesa, também possui alterações sendo escrita 
com o RR. Tendo a questão duas respostas que atendem ao enunciado, faz-se a anulação. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11, QUESTÃO Nº 11. RECURSO DEFERIDO. ALTERA PARA ALTERNATIVA 
“B”. Gabarito Divulgado de forma incorreta.  
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11, QUESTÃO Nº 12. RECURSO INDEFERIDO. O presente recurso não 
apresenta argumentação suficiente para anulação da questão ou mudança de gabarito. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11, 14 e 16 QUESTÃO Nº 13. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Ocorreu um erro de digitação na questão. 
 

Desconsiderando o sinal negativo que esta acompanhando a variável X, teremos como resposta na 
questão: 

X = -7/3 não tendo essa opção como resposta 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 11, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. Conforme citado pelo 
candidato, a representante da empresa comunicou a todos que a Expressão seria escrita no quadro e 
aqueles que por ventura não conseguiram identificar na prova, utilizassem das informações inseridas no 
quadro para resolução do Problema. Não houve qualquer questionamento durante a realização do fato, 
nenhum candidato se manifestou sobre não conseguir visualizar as informações inseridas ou qualquer 
outra situação que justificassem um prejuízo ao candidato.  
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 13, QUESTÃO Nº 21. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
Conforme constatado não existe resposta correta para a questão. 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 17, QUESTÃO Nº 21 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 
18, QUESTÃO Nº 16. RECURSO INDEFERIDO. O texto inicial fala sobre o assunto taxa tributária versus a 
aplicação efetiva desses recursos para a sociedade, e demonstra que o Brasil apesar de ter uma taxa 
tributária alta não consegue reverter esses valores em beneficio da sociedade. O fato de parte do texto, 
fazer referencia a tabela com as 10 posições no Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade, não 
interfere na pergunta, que foi feita de forma direta e relacionada somente a tributação e não ao IRBES. O 
candidato deveria avaliar dentre as alternativas, o país que cobra a maior taxa tributária, sendo a opção 
correta à Dinamarca. 
 
Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/03/internas_economia,859247/imposto-
no-brasil-e-alto-mas-o-retorno-em-servicos-e-baixo.shtml 
 



 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 18, QUESTÃO Nº 12. RECURSO INDEFERIDO. O texto informa as 
características e a partir desses dados o candidato deveria marcar a alternativa correta, colocar na íntegra 
o texto da fonte iria informar a resposta, ao candidato, e assim anularia a questão. Dessa forma a 
resposta correta é a alternativa B), Antártida.  
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 18, QUESTÃO Nº 14. RECURSO INDEFERIDO. Tradicionalmente 
o país sede participa da Copa do Mundo, sendo dispensado de participar do processo de Eliminatórias 
que levam as melhores seleções a disputarem a Copa do Mundo, recentemente foi assim no Brasil e da 
mesma forma acontecerá na Rússia. 
 

O fato é que cabe ao candidato analisar a questão pela forma apresentada, a alternativa Rússia sequer foi 
considerada, pois ela desde a escolha do país como sede, já estaria participando, sem a necessidade de se 
classificar através do processo de Eliminatórias. Assim a resposta correta para a questão é alternativa 
“D”. 
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 19, QUESTÃO Nº 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. A palavra acessória mudou o significado real do texto, sendo necessário a sua anulação.  
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 19, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. De acordo 
com a LOAS, lei 8.742.  Art 6°- C  § 1o  O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada 
em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais de proteção social básica às famílias.   
 

O termo serviços socioassistenciais se difere de serviços sociais. Pois os socioassisnteciais são 
serviços destinados à superação de situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza ou da falta 
de acesso a serviços. E são garantidos na lei supracitada. Já o termo serviços sociais, são quaisquer 
serviços prestados seja pela comunidade, alguma entidade na perspectiva de caridade.  
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 19, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. De acordo 
com a Política Nacional de Assistência Social.  A proteção social deve garantir as seguintes 
seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de 
convívio ou vivência familiar.  
 

A segurança de rendimentos não é uma compensação do valor do salário mínimo inadequado, 
mas a garantia de que todos tenham uma forma monetária de garantir sua sobrevivência, 
independentemente de suas limitações para o trabalho ou do desemprego. É o caso de pessoas 
com deficiência, idosos, desempregados, famílias numerosas, famílias desprovidas das condições 
básicas para sua reprodução social em padrão digno e cidadã.  
 

Segurança da acolhida, entende-se como uma das seguranças primordiais da política de 
assistência social. Ela opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os 



 

direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana em sociedade. A 
conquista da autonomia na provisão dessas necessidades básicas é a orientação desta segurança 
da assistência social. É possível, todavia, que alguns indivíduos não conquistem por toda a sua 
vida, ou por um período dela, a autonomia destas provisões básicas, por exemplo, pela idade – 
uma criança ou um idoso –, por alguma deficiência ou por uma restrição momentânea ou 
contínua da saúde física ou mental.  
 

E a segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das necessidades a ser 
preenchida pela política de assistência social. Isto supõe a não aceitação de situações de 
reclusão, de situações de perda das relações. É próprio da natureza humana o comportamento 
gregário. É na relação que o ser cria sua identidade e reconhece a sua subjetividade. A dimensão 
societária da vida desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais, 
políticas e, sobretudo, os processos civilizatórios. As barreiras relacionais criadas por questões 
individuais, grupais, sociais por discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão no 
campo do convívio humano. A dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, 
intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio.  
 

Como descrita acima, a questão não ficou confusa pois estava idêntica a Politica supracitada 
acima .  
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE CIRURGIÃO DENTISTA Nº 20, QUESTÃO Nº 26. RECURSO INDEFERIDO. As 
alternativas I e IV refere-se aos direitos fundamentais dos profissionais de odontologia e não aos deveres. 
 
 

PROVA ESPECÍFICA DE CIRURGIÃO DENTISTA Nº 20, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. 

 



 

PROVA ESPECÍFICA DE CIRURGIÃO DENTISTA Nº 20, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. O sentido da frase esta correto, pois esta escrito radiograficamente subentende-se que 
um exame por imagem, porem será anulada devido ao erro de digitação, (circunscrita / forma) o que 
poderia dificultar o entendimento do candidato. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENFERMEIRO Nº 22, QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. As informações 
estão disponíveis em Informe Técnico Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da 
Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. P.11. Brasília 2017. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 23, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Segundo A 
NBR 6122:2010, página 5, a definição correta da característica acima refere-se à estaca trado vazado 
segmentado, conforme  lê-se abaixo: 
 

 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 23, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Segue 
resolução: 

 
(1+0,0467+0,0074+0,0097)x(1+0,0121)x(1+0,0869) -1   = 0,2403x100= 24,03% 

(1-0,0565) 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE FONOAUDIÓLOGO Nº 24, QUESTÃO Nº 23. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. 
 
 



 

PROVA ESPECÍFICA DE FONOAUDIÓLOGO Nº 24, QUESTÃO Nº 30. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTÁ ANULADA. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR QMI/EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 27, QUESTÃO Nº 22. RECURSO 
INDEFERIDO. O gabarito divulgado foi a alternativa B. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR QMI/EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 27, QUESTÃO Nº 25, 27 e 29. RECURSO 
PARCIALMENTE DEFERIDO. O gabarito preliminar divulgado foi atualizado. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR MEDIADOR Nº 28, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. A escola 
não é a “única” instância social que cumpre com a função reprodutora de conhecimentos. Temos muitas 
outras instâncias que também reproduzem os conhecimentos, os valores, os modos de se viver em 
sociedade, tornando a alternativa “B” resposta ao enunciado na questão.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR MEDIADOR Nº 28, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A 
alternativa que corresponde ao enunciado da questão é a “B” pois “o acesso à educação básica 
obrigatória é direito público subjetivo”, conforme citado na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 
(Lei 9394 e suas alterações). 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR MEDIADOR Nº 28, QUESTÃO Nº 30. RECURSO INDEFERIDO. Mesmo a 
questão apresentando erro de digitação, “sem ala de aula”, não induz o candidato ao erro como argumentado 
no recurso.  O contexto da questão permiti compreender que se trata de sala de aula e as orientações do PCN 
Língua Portuguesa. Cabe ainda ressaltar que “EXCETO” é uma preposição usada para indicar uma condição 
de exceção ou exclusão, tornando a alternativa a ser assinalada pelo candidato mais perceptível.  
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PSICÓLOGO Nº 29, QUESTÃO Nº 25. RECURSO INDEFERIDO. Nesta questão foi 
solicitado ao candidato que diferenciasse as técnicas psicoterápicas Diretivas das Não-Diretivas, ou seja, saber 
classificar técnicas e formas de psicoterapia quanto a maior ou menor participação/intervenção do psicólogo 
para o paciente/cliente.  
 
Desse modo, pode-se afirmar basicamente que Técnicas ou Formas Diretivas são aquelas em que o 
psicoterapeuta intervém mais vezes e dialoga com os pacientes, como é feito na Gestalt Terapia. Durante as 
sessões de Gestalt Terapia são desenvolvidas várias técnicas diretivas, exemplo: o exercício de Awarness, a 
técnica da Cadeira Quente, entre outros. 
 
Em relação às técnicas e psicoterapias Não Diretivas é possível afirmar que são aquelas práticas em que o 
terapeuta faz poucas intervenções e centram no acolhimento da queixa do cliente. Um exemplo clássico de 
forma ou intervenção Não Diretiva é a Abordagem Centrada no Cliente (ACP). 
 



 

Na alternativa “[A] Psicanálise”, nota-se que é uma técnica de psicoterapia que pode ser classificada como 
Não Diretiva. Já em relação à alternativa “[D] Reforço Positivo”, assim como as alternativas [B] e [C], trata-se 
de uma forma ou técnica psicoterápica Diretiva. Logo, o gabarito da questão está correto, pois todas as outras 
alternativas são formas de psicoterapia Não Diretiva, e a única alternativa que aponta uma técnica Diretiva de 
Psicoterapia, ou seja, a exceção solicitada no enunciado da questão, é a letra [A]. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PSICÓLOGO Nº 29, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Esta questão aborda 
pontos relacionados ao Processo Psicodiagnóstico tendo como referência os autores sugeridos, ou seja, 
as assertivas dadas estão baseadas nos textos apresentados como base de estudos para o concurso. 
 
A assertiva [A], “o momento mais propício para o estabelecimento de um contrato de trabalho é variável, 

pois depende da precisão das questões iniciais e dos objetivos, bem como da experiência do psicólogo”, 
encontra-se no pensamento de Jurema Alcides Cunha. Tal afirmação da autora está em consonância com 
vários textos que tratam do Processo Psicodiagnóstico. O candidato deve estar atento para perceber que 
a afirmação da autora não aponta que o contrato de trabalho não deve ser estabelecido na primeira 
sessão, mas simplesmente informa que no Processo Psicodiagnóstico o contrato de trabalho deve ser 
estabelecido em um momento mais propício em função da precisão das questões iniciais e do objetivo, e, 
ainda, das questões referentes ao próprio psicólogo. Não há exceção teórica em relação ao pensamento 
da autora em outros textos da referência bibliográfica ou nos demais estudiosos da psicologia. 
 
Em segundo lugar, as assertivas [B], [C] e [D] são claramente INCORRETAS em relação ao Processo 
Psicodiagnóstico, ou seja, não há qualquer dúvida em relação à alternativa CORRETA. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


