Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2019.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Tumiritinga
NESTA
Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de
Tumiritinga – Concurso Público – Edital nº 01/2018.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
Nº DA PROVA
02
03
05
06
07
15

TIPO DE PROVA
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS GERAIS
RACIOCÍNIO LÓGICO
ESPECÍFICA (AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS)

Nº DA QUESTÃO
08, 10
10
11, 14
11, 13, 14, 15, 19
22
23

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de
recurso:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:
a) Publicação do Edital (e suas retificações);
b) indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no número de inscrição; erro no
número de identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição;
d) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
e) realização das provas;
f) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
g) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
h) resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
i) qualquer outra decisão proferida no certame.
...
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou que não apresentar
argumentação lógica e consistente ou ainda aquele a que se der entrada fora dos prazos
estabelecidos.
NOSSO PARECER
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com vários sites e
gramáticos de prestígio existem as formas Poços-Caldense e Caldense como adjetivo pátrio de Poços de Caldas
(MG). Isto não faz com que a forma “Caldense” seja incorreta, apenas mais uma forma como tantos outros
exemplos. Observe que o enunciado pede a alternativa que o termo em destaque NÃO é adjetivo pátrio do termo

nos parênteses.
prestígio.

Caldense é um adjetivo pátrio de Poços de Caldas. Constam abaixo várias referências de

Observe o caso de Juiz de Fora e Rio Grande do Norte. Há mais de uma forma e nenhuma delas é incorreta.

Gramática da Língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante- São Paulo- Editora Scipione-pág.243.
Significado de Caldense
adjetivo masculino e feminino
Relativo a Caldas e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Caldas Novas, em Goiás. Etimologia (origem da
palavra caldense).
Do topônimo Caldas + ense.substantivo masculino e feminino
Pessoa natural de algum desses municípios.
https://www.dicio.com.br/caldense/
PETRÓPOLIS petropolitano
PINDAMONHANGABA pindense , pindamonhangabense
POÇOS DE CALDAS caldense
PORTO ALEGRE porto-alegrense
PORTO VELHO porto-velhense
RECIFE recifense
Fonte: https://www.mundovestibular.com.br/articles/2446/1/LOCUCAO-ADJETIVA/Paacutegina1.html
Data de comemoração
13 de maio
Adjetivo pátrio
Caldense ou poços-caldense
http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoPagina.aspx?cod_destino=24&cod_pgi=2226
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 10. RECURSO INDEFERIDO. Não há embasamento teórico para
dizer que a forma plural de boa-vida, BOAS-VIDAS está incorreta. Observe as referências teóricas de prestígio
abaixo.

1.2 pluralizam-se os dois elementos, unidos por hífen quando ocorre:
c) adjetivo + substantivo:
• Boa-vida = boas-vidas;
• Má-língua = más-línguas;
• Curta-metragem = curtas-metragens.
• Má-fé = más-fés
https://www.recantodasletras.com.br/gramatica/2924606
boa-vida (boa-vi-da) a2g. s2g Que ou quem leva a vida sem querer ou precisar fazer o mínimo de esforço.
[Pl.:boas-vidas.]
Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa- Caldas Aulete- RJ-Lexicon- pág.118.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 10. RECURSO INDEFERIDO. Não há fundamentação teórica para
dizer que uma mesma oração pode ter duas classificações. Quando temos orações subordinadas elas já dizem
por si só que são dependentes de outra oração e não podem ser analisadas isoladamente. Quando analisamos
orações em um período precisamos destacar os verbos e analisá-las a partir do verbo. Há regras para isso. O
verbo “assumem” pede um complemento, um objeto direto. A oração em seguida complementa o verbo que
possui uma transitividade específica. Ele está na oração como verbo transitivo direto. A oração seguinte é uma
oração subordinada substantiva objetiva direta.
Observe as referências de gramáticos e sites de prestígio abaixo.
Significado de Assumir
Verbo transitivo direto
Encarregar-se de: assumir um pesado encargo. Tomar para si; aceitar: assumir toda a responsabilidade. Chegar a
determinado lugar, propósito; atingir: suas intenções assumiram os riscos do fracasso.
https://www.dicio.com.br/assumir/
As orações coordenadas podem ser classificadas em assindéticas, quando não são introduzidas por conjunção,
ou sindéticas, quando são introduzidas por conjunção. Essas ainda são divididas em aditivas, adversativas,
alternativas, conclusivas e explicativas.
Orações Subordinadas
Diferentemente do que acontece com as orações coordenadas, as orações subordinadas apresentam uma
dependência sintática em relação à oração principal. Elas são classificadas de acordo com a sua função sintática:
oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial.
https://rachacuca.com.br/educacao/portugues/oracoes-coordenadas-e-subordinadas/
Classificação das Orações Subordinadas Substantivas (continuação)
b) Objetiva Direta
A oração subordinada substantiva objetiva direta exerce função de objeto direto do verbo da oração principal.
Acompanhe o exemplo:
Todos querem sua aprovação no vestibular.
Objeto Direto

Todos querem
Oração Principal

que você seja
aprovado. (Todos
querem isso)
Oração Subordinada
Substantiva Objetiva

Direta
As orações subordinadas substantivas objetivas diretas desenvolvidas são iniciadas
por:
1- Conjunções integrantes "que" (às vezes elíptica) "se":
https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint32.php

Gramática da Língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante- São PauloEditora Scipione-pág415.
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla- Companhia
Editora Nacional-pág.384
Há diferenças entre uma oração subordinada substantiva e adjetiva, inclusive regras para classificá-las.
Basicamente uma desempenha funções típicas de substantivos (sujeito, objeto, complemento nominal, etc.) e a
outra funções de adjetivo. Podem ser relativas ou gerundivas. Motivo pelo qual é necessário que haja um pronome
relativo.
Assim, por exemplo, na frase:
«Os documentos que estão na pasta são para fotocopiar.»
O pronome relativo que implica uma relação de co-referência com o grupo nominal «os documentos», o qual
funciona como antecedente daquele. Subjacente à oração relativa que «estão na pasta» está, pois, a oração «os
documentos são para fotocopiar». O pronome relativo que substitui, por conseguinte, esta segunda ocorrência do
grupo nominal «os documentos».
Os documentos “OS QUAIS” estão na pasta.
Adaptação
Fonte:https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/as-oracoes-subordinadas-substantivas-eadjectivas/29567
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO 11. RECURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao
candidato, uma vez que o Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2018, em sua página 36 prevê o seguinte:
“Dados e fatos do cenário nacional (...) os seguintes aspectos: - Aspectos socioeconômicos (...) geografia”...

E mais...
“Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (Ensino Fundamental)”. Revistas e jornais de ampla
circulação nacional.
(...)
ou publicações que abranjam o programa proposto.”
O candidato pode explorar dados do IBGE CIDADES TUMIRITINGA em especial pelo link
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tumiritinga/pesquisa/23/25888?detalhes=true e observar as quantidades /
proporções sobre a temática AMOSTRA - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO.
ou ainda,
TUMIRITINGA. PANORAMA MUNICIPAL.
Disponível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal
Referencia:
Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ESTADO DE
MINAS GERAIS.
Disponível em:
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/361/anexos/524f468d32b51202e9c3d072629a
4cd5.pdf
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 05, QUESTÃO 14. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Assiste razão ao candidato, uma vez que, de acordo com a Academia de Letras do Brasil, referencia
em seu sítio eletrônico, a saber, http://www.academia.org.br/academicos/otavio-de-faria/biografia, que o
memorável Octavio de Faria recebeu diversos prêmios dentre eles o chamado “Golfinho de Ouro, do Museu da
Imagem e do Som (1968); Prêmio do Instituto Nacional do Livro (ficção), pelo livro Novelas da masmorra (1968);”
Referencia: Octavio de Faria. Disponível em http://www.academia.org.br/academicos/otavio-de-faria/biografia,
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 11. RECURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao
candidato uma vez que o Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2018, em sua página 37 prevê o seguinte:
“Dados e fatos do cenário nacional (...) os seguintes aspectos: - Aspectos socioeconômicos (...) geografia,”...
E mais...
“Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (Ensino Fundamental)”. Revistas e jornais de ampla
circulação nacional.
(...)
ou publicações que abranjam o programa proposto.”
O candidato pode explorar dados do IBGE CIDADES TUMIRITINGA em especial pelo link
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tumiritinga/panorama e observar as quantidades / proporções sobre a
temática Trabalho e Rendimento.
ou ainda, observar em:
TUMIRITINGA. PANORAMA MUNICIPAL.
Disponível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal

Referencia:
Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ESTADO DE
MINAS GERAIS.
Disponível em:
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/361/anexos/524f468d32b51202e9c3d072629a
4cd5.pdf
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 13. RECURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao
candidato uma vez que o Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2018, em sua página 37 prevê o seguinte:
“Dados e fatos do cenário nacional (...) os seguintes aspectos: - Aspectos socioeconômicos (...) geografia,”...
E mais...
“Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (Ensino Fundamental)”. Revistas e jornais de ampla
circulação nacional.
(...)
ou publicações que abranjam o programa proposto.”
O candidato pode explorar dados do IBGE CIDADES TUMIRITINGA em especial pelo link
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tumiritinga/panorama e observar as quantidades / proporções sobre a
temática EDUCACAO.
ou ainda, observar em:
TUMIRITINGA. PANORAMA MUNICIPAL.
Disponível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal, NA PAGINA 3.
Referencia:
Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ESTADO DE
MINAS GERAIS.
Disponível em
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/361/anexos/524f468d32b51202e9c3d072629a
4cd5.pdf
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 14. RECURSO INDEFERIDO. O Edital Concurso
Público nº 01/2018 em seu ANEXO VIII, para o NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino médio completo / Educação
superior incompleta / Educação superior completa prevê o seguinte:
“Aspectos socioculturais, tais como: (...) literatura, (...)”.
Referencia:
Edital Concurso Público nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA ESTADO DE MINAS GERAIS.
Disponível em:
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/361/anexos/524f468d32b51202e9c3d072629a
4cd5.pdf
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 15. RECURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao
candidato, uma vez que a banca examinadora reconhece que houve erro na grafia do nome do referido cantor, a
saber, Vander Lee (conferido pelo sítio eletrônico http://www.vanderlee.com.br/new/index.php), mas ponderamos

verificar que há uma identificação visual do mesmo sem prejuízo para a apreciação e escolha da alternativa
adequada à questão proposta.
A banca examinadora também observou que em diversos sítios eletrônicos a letra “W” foi utilizada como grafia do
nome do cantor Vander Lee.
Referência:
http://www.vanderlee.com.br/new/index.php
PROVA DE CONHEIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO. Não assiste razão ao
candidato, uma vez que, para além de se configurar uma violência sexual, a exploração sexual configura-se um
crime, como prescrito nas leis veja:
- Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990, com alterações da Lei 11.829/2008, em especial artigos
240, 241.
Tanto no Código Penal (DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. E suas modificações) em
especial artigos Art. 213, 214, 217,218,234
Referência:
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990, com alterações da Lei 11.829/2008.
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 07, QUESTÃO 22. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. De fato houve um equívoco quanto à definição da imagem em algumas provas. Na verdade a
ilustração se referia a uma navalha. Sendo assim, mediante a dificuldade de visualização, a questão está anulada.
PROVA ESPECÍFICA Nº 15 – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, QUESTÃO 23. RECURSO
INDEFERIDO.
No
portal
de
Bio-Manguinhos
da
Fundação
Osvaldo
Cruz
(https://www.bio.fiocruz.br/index.php/doenca-de-chagas-sintomas-transmissao-e-prevencao), que o candidato (a)
utilizou como referência no recurso, a transmissão da Doença de Chagas é apresentada da seguinte forma:
A transmissão acontece pelas fezes do "barbeiro" depositadas sobre a pele da pessoa, enquanto o inseto suga o
sangue. A picada provoca coceira, facilitando a entrada do tripanossomo no organismo, o que também pode
ocorrer pela mucosa dos olhos, do nariz e da boca ou por feridas e cortes recentes na pele. Outros mecanismos
de transmissão são a transfusão de sangue de doador portador da doença, a transmissão vertical via placenta
(mãe para filho), a ingestão de carne contaminada ou acidentalmente em laboratórios.
Assim, a principal porta de entrada no hospedeiro na Doença de Chagas é o sangue e não a pele.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Atenciosamente,
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP.
Setor de Concursos

