
 

Belo Horizonte, 06 de Fevereiro de 2018. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2018 

 
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 01/2018. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02, QUESTÃO Nº 11. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa correta é a opção 
“C”. Na teoria dos conjuntos, quando relacionamos elemento com conjunto, utilizando a relação de 
pertinência, ou seja, um ele pertence ou não pertence ao conjunto.  
 
A relação de estar contido ou não contido é utilizado apenas quando relacionamos conjunto com 
conjunto. Como Maio é um elemento do conjunto A, ele não esta contido e sim pertence ao conjunto. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 08, QUESTÃO Nº 17. RECURSO INDEFERIDO. Apesar da repetição das 
alternativas B e D, as mesmas não influenciam no gabarito uma vez que ambas estão incorretas, sendo a 
resposta correta a ser marcada a alternativa “A”. 
 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 08, QUESTÃO Nº 18. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. 
A questão não apresenta alternativa correta nas opções de resposta.  

 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 08, QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as afirmativas temos: 
 

I. �√2 + 3�
�
= 11  

�√2 + 3�
�
=	 �√2 + 3� ∗ �√2 + 3� – Definição de potenciação 

�√2 + 3� ∗ �√2 + 3�  = √2*√2 + 3*√2 + 3*√2 + 3*3 

�√2 + 3� ∗ �√2 + 3� = 11 + 6*√2 
INCORRETO 

 

II. �√2 + 3�
�
= 11 + 6√2   

C0RRET0 



 

III. �3√2�
�
= 18  

CORRET0 

 
Dessa forma analisando as afirmativas;  
 
[A] Apenas a afirmativa I esta correta. 
FALSO: A afirmativa I está incorreta. 

 

[B] As afirmativas I e III estão corretas. 
FALSO: A afirmativa III está correta. 

 

[C] As afirmativas II e III estão corretas. 
VERDADEIRO: As afirmativas I e III estão corretas. 

 

[D] Todas as afirmativas estão corretas. 
FALSO: A afirmativa I está incorreta. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 16. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ 
ANULADA. Analisando as afirmativas temos: 
 
I. Em agosto de 1955, uma costureira negra, Rosa Parks, foi detida e multada por ocupar um assento reservado 

para as pessoas brancas, pois nos ônibus de Montgomery o motorista tinha que ser branco e os negros só 
podiam ocupar os últimos lugares. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho 
Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos, como medida de protesto. Martin Luther King 
apoiou a ação e, pouco a pouco, milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, 
causando prejuízo às empresas de transporte. 

 

INCORRETO: A referência do período em questão foi feita de forma incorreta. Conforme consulta em 

diversas fontes o fato narrado ocorreu em 1º de Dezembro de 1955 e não em agosto de 1955. 

 
Fonte: https://www.dw.com/pt-br/1955-rosa-parks-se-recusa-a-ceder-lugar-a-um-branco-nos-eua/a-340929 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/rosa-parks-lugar-onibus-racismo-historia.phtml 
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/estados-unidos/1955-negra-rosa-parks-se-recusa-a-ceder-lugar-a-um-branco-nos-
eua,e9cde12eba4a2410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 
II. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos culminantes, ao liderar a “Marcha sobre Washington”, que 

reuniu 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulado “I Have a dream” (Eu tenho um sonho), 
onde Martin Luther King descreve uma sociedade, onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. 
 

CORRETO: De fato Martin Luther King fez um discurso que reuniu milhares de pessoas e defendia a 

convivência entre negros e brancos. 

 
Fonte: https://epoca.globo.com/vida/noticia/2013/08/o-discurso-de-bmartin-luther-kingb-completa-50-anos.html 

https://www.todamateria.com.br/martin-luther-king/ 

https://seuhistory.com/hoje-na-historia/martin-luther-king-jr-faz-seu-famoso-discurso-eu-tenho-um-sonho 

 
III. Em 1965, Martin Luther King encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis desde 

Selma até Montgomery. Mas sua luta teve um fim trágico, quando foi assassinado a facadas por membros do Ku 
Klux Klan quando voltava de um culto na cidade de Geórgia. 
 



 

INCORRETO: Ele foi assassinado com um tiro na sacada de um hotel em Memphis. 

 
Fonte: http://comomorreu.com/menor-de-50-anos/como-morreu-martin-luther-king/ 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Martin-Luther-King-morreu-ha-50-anos/4/39778 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/mundo-em-1968-ativista-negro-martin-luther-king-e-assassinado-nos-

eua.shtml 

 

Desse modo a questão deve ser anulada, pois não foi apresentada resposta com base na analise das afirmativas. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. Analisando as 

afirmativas; 
 
I. Com a rendição da Alemanha, em 8 de maio de 1945, os Países Aliados reuniram-se em Potsdam, entre 17 de 

julho e 2 de agosto de 1945, a fim de decidir o futuro do país derrotado. Assinaram a Conferência de Potsdam, 
que dividiu a Alemanha em quatro zonas, ocupadas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União 
Soviética. A capital alemã, Berlim, foi também dividida entre as quatro potências. 

 
CORRETO:  
 
Fonte: https://www.infoescola.com/historia/muro-de-berlim/ 
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/conferencias-de-yalta-e-potsdam 
https://www.todamateria.com.br/conferencia-de-potsdam/ 

 
II. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, o governo da República Democrática Alemã (Alemanha Oriental) 

começou a construir um muro de arame farpado para separar a Berlim Ocidental da Oriental. A barreira tinha 
66,5 km de extensão, 302 torres de observação e 127 redes metálicas eletrificadas. 

 
Fonte: https://www.infoescola.com/historia/muro-de-berlim/ 
https://seuhistory.com/hoje-na-historia/comeca-construcao-do-muro-de-berlim 

 
III. O dia 14 de outubro de 1994 marca a queda do muro, que foi destruído pela própria população quando o 

Partido Comunista da Alemanha Ocidental anunciou, após um longo processo de negociação com o mundo 
oriental, que a população poderia atravessar a fronteira para a República Federal da Alemanha livremente. No 
entanto, a muralha só começou a ser oficialmente demolida em 20 de julho de 1998. 
 

INCORRETO: O muro começou a ser derrubado em 09 de novembro de 1989, bem como estão incorretas as demais 
referências. 
 
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/queda-muro-berlim.htm 
https://www.suapesquisa.com/pesquisa/queda_muro_berlim.htm 

 
A questão pede para marcar a resposta verdadeira: 
 
[A] Somente a afirmativa I está correta. 

FALSO: As afirmativas I e II estão corretas. 

[B] A afirmativa II está incorreta. 
FALSO: A Afirmativa II está correta. 

[C] A afirmativa III está incorreta. 
VERDADEIRO:  

[D] As afirmativas II e III estão corretas. 
FALSO: A afirmativa III esta incorreta. 



 

 
PROVA ESPECÍFICA DE NUTRICIONISTA Nº 15, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. O candidato 

considerou a ultima parte do cálculo dividindo o valor obtido na primeira etapa por 1.15, valor do fator de cocção. 
No caso de carnes, ocorre redução da porção após a cocção, diferente do que ocorre com grãos, como arroz e 
feijão, de forma que ele deveria multiplicar também a segunda etapa da questão e assim obter o valor encontrado 
na alternativa “B”. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE NUTRICIONISTA Nº 15, QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. A Banca não tem 

como saber qual a referência citada pelo o candidato, mas segundo ela e toda a literatura especializada, a maior 
parte das DTA são provocadas por bactérias, de forma que a afirmativa III está incorreta, junto com a afirmativa I. 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 16, QUESTÃO Nº 22. RECURSO 
INDEFERIDO. Os eixos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais são: aprender a ser: aprender a 

conviver: aprender a conhecer; aprender a fazer. Logo, a questão não apresenta duas alternativas como respostas 
pois o termo construir não equivale aos termos "conhecer", "fazer" ou "viver juntos". 

 
 
PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO MÉDIO DE SAÚDE 2 – TMS2 Nº 19, QUESTÃO Nº 29. RECURSO 
DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. De acordo com referencial teórico ‘Hospital, o manual do ambiente 

hospitalar’, 2º edição, no capitulo 7 na pagina 95 apresenta os protocolos de lavagem  anti-sepia das mãos onde o 
tempo de realização desses procedimentos não ultrapassa 5 minutos. A alternativa B se refere à lavagem simples 
das mãos e não anti-sepsia como requer o enunciado, devendo assim ser anulada. A alternativa A estaria correta se 
o tempo de lavagem fosse de 30 segundos e não 30 minutos conforme o enunciado. Sendo assim, as 4 alternativas 
estão incorretas não havendo opção de resposta para questão. 
 

 
PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 – TSS2 - BIOQUÍMICO Nº 20, QUESTÃO Nº 23. 
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Avaliado o exposto no recurso, a alternativa “C” também 

pode ser considerada correta, juntamente com a alternativa “B”. Assim sendo, e sabendo que só uma alternativa 
pode estar correta, anula-se a referida questão. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 – TSS2 - BIOQUÍMICO Nº 20, QUESTÃO Nº 29. 
RECURSO INDEFERIDO. A vacinação tem por objetivo a sensibilização do sistema imunológico do paciente, o qual 

se dá pela diferenciação dos linfócitos B nas chamadas células B de memória. Estas podem atuar durante anos, 
enquanto o volume de anticorpos produzidos pela vacinação diminui após poucas semanas. No caso de uma nova 
infecção, as células B de memória atuarão mais rapidamente para a produção de novos anticorpos específicos. 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


