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Belo Horizonte, 19 de Fevereiro de 2020. 

 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Provisório. Concurso Público – Edital 01/2020 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos á 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 deste órgão, Edital 01/2020. 
 
PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05. QUESTÃO Nº 12. RECURSO INDEFERIDO. A questão pede o 6º (sexto) 
número da sequência, em momento algum menciona “o ultimo”. Dessa forma, o enunciado nos traz do 
primeiro ao quarto número da sequencia, o quinto número seria igual ao quarto mais o valor lógico 
acrescentado, ou seja, 24+4=28. E o SEXTO número da sequencia seria o quinto, acrescentado o valor 
lógico, ou seja 28+4=32, que conforme gabarito é a resposta certa “D”. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº 06. QUESTÃO Nº 36 e 37. RECURSO INDEFERIDO. A NR-6 é 
a norma na qual regulamenta o uso do EPI e é a partir desse regulamento que a fiscalização é feita. As 
empresas que necessitam o uso desses equipamentos são submetidas às normas contidas na NR-6.  
 
Dessa forma a Norma Reguladora Nº 6 é matéria pragmática prevista no edital quando se refere ao 
“Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs”, pois, as normas que a regulam o uso do EPI são de 
suma importância para o conteúdo. 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº 06. QUESTÃO Nº 38. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO 
ESTA ANULADA. A mesma teve duas opções potencialmente corretas: 
 
A opção [A] apresenta o atalho CTRL + A e a opção [B] apresenta o atalho CTRL + T. 
 
Ambas as alternativas apresentam a opção correta, pois houve o equivoco de não mencionar qual 
versão do WORD se tratava, as versões mais antigas contam com o atalho CRTL + T como atalho para 
selecionar todo o texto, já nas versões mais novas, apresentam o atalho CTRL + A para a mesma função.  
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº 06. QUESTÃO Nº 40. RECURSO DEFERIDO. Houve equívoco 
na divulgação da resposta. A questão apresenta o seguinte questionamento: 
 
“Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO apresenta um Hardware externo:” 
E nas alternativas abaixo apenas uma alternativa não se apresenta como um Hardware externo, e no 
caso, estamos falando da Placa Mãe. Desse modo, o Pendrive é um Hardware externo assim como as 
demais, como podemos observar: 
 
[A] Monitor. (Hardware externo) 
[B] Mouse. (Hardware externo) 
[C] Placa Mãe. (Hardware interno) 
[D] Pendrive. (Hardware externo) 
 
Dessa forma, altera-se de letra D para letra “C”. 
 
 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


