Belo Horizonte, 09 de maio de 2019.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Joanésia
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
Joanésia – Concurso Público – Edital nº 01/2018.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
PROVA
TIPO
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS GERAIS
LEGISLAÇÃO
(ESPECÍFICA) FISCAL SANITÁRIO
(ESPECÍFICA) TÉCNICO AGRÍCOLA
(ESPECÍFICA) DOCENTE NÍVEL SUPERIOR
(ESPECÍFCA) ENGENHEIRO CIVIL
(ESPECÍFICA) PEDAGOGO

Nº
01
02
03
04
06
10
11
13
14
27

Nº DA QUESTÃO
05, 08, 10
04, 07, 08, 10
17
15, 16, 19
21, 22, 23
26
24, 27
28
24
23, 24, 26, 29

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 nº de inscrição; erro no nº da
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 não fundamentado 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 01, QUESTÃO 05. RECURSO INDEFERIDO. Marque a alternativa que a palavra
nos parênteses NÃO corresponde ao antônimo da palavra em destaque de acordo com a norma culta:
Como o próprio candidato diz a palavra incremento não é antônima da palavra progresso e vice e versa.
Sendo a letra B a única resposta possível. Nas outras respostas a palavra nos parênteses é antônima da
palavra em destaque.
O contrário de Analítico é:
Principais antônimos de analítico:
1. sintético.
https://www.antonimos.com.br/analitico/
Antônimo de incremento
O contrário de incremento é:
1. redução, decadência.
2. retrocesso, declínio.
3. declive.
https://www.antonimos.com.br/incremento/
Antônimo de frequência
O contrário de frequência é:
1. irregularidade, inassiduidade.
2. falha.
3. falha, falta, lacuna, lapso, nequice, omissão.
https://www.sinonimos.com.br/frequencia/
Antônimos de Imprevisto
Imprevisto é o contrário de: previsto , precavido , calculado
https://www.dicio.com.br/imprevisto/
Sinônimo de previsto
1 antecipado, adivinhado, antevisto, entrevisto, predito, prenunciado, pressagiado, profetizado, prognosticado,
vaticinado.
https://www.sinonimos.com.br/previsto/
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. Como é demonstrado abaixo em sites
de prestígio, ressaltar não é sinônimo de ressarcir. Ambos têm significados diferentes. Porém agregando é
sinônimo de aglutinando e vice versa. Mantém-se a resposta gabaritada.
Sinônimo de ressaltar
15 sinônimos de ressaltar para 3 sentidos da palavra ressaltar:
Estar em destaque: destacar-se, distinguir-se, sobressair, ressair.
Pôr em evidência:evidenciar, salientar, realçar, relevar, marcar, sublinhar, acentuar, frisar, sobrelevar, altear.

Dar saltos contínuos: repinchar.
https://www.sinonimos.com.br/ressaltar/
Sinônimo de ressarcir
24 sinônimos de ressarcir para 2 sentidos da palavra ressarcir:
Compensar: entregar, devolver, dar, compensar, indenizar, reembolsar, gratificar, pagar, recompensar, remir,
reparar, restituir.
Abastecer: compor, abastar, abastecer, aprovisionar, dotar, equipar, fornecer, munir, prover, sortir, suprir.
https://www.sinonimos.com.br/ressarcir/
Significado de Ressaltar
Verbo intransitivo
Dar saltos de maneira contínua e constante: ele assistia as aulas ressaltando. Ter destaque; destacar-se: a
inteligência da aluna ressalta bastante.
Verbo transitivo direto
Fazer ficar saliente; tornar-se importante; relevar: é necessário ressaltar os problemas do município.
Etimologia (origem da palavra ressaltar). Re + saltar.
https://www.dicio.com.br/ressaltar/
Significado de Ressarcir
Verbo transitivo direto, bitransitivo e pronominal
Providenciar compensação, reparação ou indenização; indenizar ou reparar: ressarcir estragos; ressarcir os
fregueses pelo preço indevido.
Verbo transitivo direto[Jurídico] Providenciar a quantia certa para reparar um prejuízo; indenizar ou compensar.
Verbo transitivo direto e bitransitivo Prover aquilo que é essencial; abastecer: ressarcir o bairro devastado pela
chuva; ressarcir de gêneros alimentícios aqueles que precisam.
Etimologia (origem da palavra ressarcir). Do latim resarcire.
https://www.dicio.com.br/ressarcir/
Sinônimo de aglutinando
24 sinônimos de aglutinando para 3 sentidos da palavra aglutinando:
Tornar unido, coeso: unindo, juntando, ligando, reunindo, ajuntando, agrupando, agregando, conjugando,
congregando, concentrando, conglomerando, aglomerando, conglutinando.
https://www.sinonimos.com.br/aglutinando/
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01, QUESTÃO 10. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado: Marque a
alternativa que todas as palavras estão INCORRETAMENTE divididas silabicamente e a segunda palavra
possui erro ortográfico de acordo com a norma culta:
O gabarito apresenta como certa a alternativa D. Ela possui tudo que pediu o enunciado.
A alternativa B possui erro ortográfico na segunda palavra, mas as palavras estão corretamente divididas.
Definição de Imprevisto
Classe gramatical: adjetivo e substantivo masculino
Separação silábica: im-pre-vis-to
Plural: imprevistos
Feminino: imprevista

https://www.dicio.com.br/imprevisto/
Definição de Obstáculo
Classe gramatical: substantivo masculino
Separação silábica: obs-tá-cu-lo
Plural: obstáculos
https://www.dicio.com.br/obstaculo/
Definição de Psíquico
Classe gramatical: adjetivo
Separação silábica: psí-qui-co
Plural: psíquicos
Feminino: psíquica
https://www.dicio.com.br/psiquico/
Definição de Portfólio
Classe gramatical: substantivo masculino
Separação silábica: port-fó-li-o
Plural:portfólios
https://www.dicio.com.br/portfolio/
Definição de Advento
Classe gramatical: substantivo masculino
Separação silábica: ad-ven-to
Plural: adventos
https://www.dicio.com.br/advento/
Definição de Público
Classe gramatical: adjetivo e substantivo masculino
Separação silábica: pú-bli-co
Plural: públicos
Feminino: pública
https://www.dicio.com.br/publico/
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 04. RECURSO INDEFERIDO. De fato a alternativa C possui
incorreção na digitação, porém isto não induz ao erro já que em hipótese nenhuma esta alternativa seria a
possível resposta correta. A frase da alternativa III está corretamente classificada como voz reflexiva e da II como
voz passiva. Sendo a única resposta possível a letra D.
Observe que não há razão ou literatura vigente que diga que pelo fato do verbo estar no futuro ele indica ou
transforma a frase para voz ativa. O que indica que a voz é passiva ou ativa é a estrutura, a formação da frase.
Para ser voz passiva a frase deve possuir um verbo auxiliar seguido do verbo principal. (Voz passiva analítica).
Deve-se observar também que a pessoa é o objeto da ação ou paciente da ação verbal. Observe que na frase em
questão os países estão dividindo ou estão sendo divididos por um agente externo? A resposta é lógica. “Países”
é paciente da ação verbal, um objeto da ação, justificando a voz passiva. Além disso, a estrutura da locução
verbal, “serão divididos”, claramente é um verbo auxiliar seguido de particípio. As proposições apresentadas estão
justificadas pelos artigos retirados de sites de prestígio e gramáticos de renomes da língua portuguesa.
Os países serão divididos em aqueles com escores mais elevados no coeficiente de Gini e os mais baixos neste
quesito pelos organizadores da conferência.
Voz passiva analítica
É formada pelo verbo auxiliar (ser) + particípio do verbo principal.

a) A igreja será reformada.
b) O hambúrguer é feito por mim.
É possível também que o agente da passiva não esteja explícito, tal como exemplificado na seguinte oração:
A estrada será interditada amanhã.
Como o particípio é invariável, a variação temporal se expressa através do verbo auxiliar: Exemplos:
a) Rosa fez a lasanha. (pretérito perfeito do indicativo)b) A lasanha foi feita por Rosa. (pretérito perfeito do
indicativo)
c) Rosa faz a lasanha. (presente do indicativo)d) A lasanha é feita por Rosa. (presente do indicativo)
e) Rosa fará a lasanha. (futuro do presente)f) A lasanha será feita por Rosa. (futuro do presente)
O verbo auxiliar assume o mesmo tempo e modo do verbo principal da voz ativa quando presentes em orações
que possuam locuções verbais
www.infoescola.com/portugues/vozes-do-verbo/

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editoras Nova Fronteira e LucernaPág.222.

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editoras Nova Fronteira e LucernaPág.286-287.

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editoras Nova Fronteira e LucernaPág.286-287.
Complemento Agente- 359

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora Nacional- Pág. 220.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado: Marque a
alternativa que o termo em destaque tem a mesma função sintática do termo sublinhado no período acima de
acordo com a norma culta:
A comparação deve ser feita levando em conta o termo em destaque com o termo sublinhado e não os termos em
destaque com os termos sublinhados fazendo com que houvesse várias interpretações possíveis. O singular no
enunciado condiciona a análise a uma função apenas e não várias.
Observe que o termo em destaque e o termo sublinhado são apostos. Ambos são marcados por pausa (dois
pontos e vírgula). Já na alternativa A temos a inversão do sujeito (Grupos de competentes políticos existem). A
função é sujeito e não aposto.
As proposições apresentadas estão justificadas pelos artigos retirados de sites de prestígio e gramáticos de
renomes da língua portuguesa.

Observe o exemplo:
Clarice, a primeira neta da família, cursa Direito.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editoras Nova Fronteira e LucernaPág.456-457
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora Nacional- Pág. 365.
Disposição do Sujeito na Oração
Dependendo da intencionalidade discursiva do falante/escritor, a ordem dos termos essenciais da oração
pode ser alterada. Isso significa que, caso o falante/leitor deseje evidenciar mais o sujeito do que a ação
realizada, ele traz o sujeito para o início da oração para que ele ganhe maior destaque do que a ação realizada
(predicado). Caso ele queira evidenciar mais a ação do que o sujeito, o falante/escritor traz para o início da
oração o predicado, evidenciando-o e, em seguida, insere o sujeito.
Para que haja esse intercâmbio entre as palavras dentro de um contexto oracional, é preciso, antes de tudo,
que elas estejam dispostas de forma adequada para gerar efeitos de sentido. Dependendo da posição de seus
termos, a oração pode estar na:
→ Ordem Direta
Na ordem direta, o sujeito é disposto na oração antes do predicado.
Observe os exemplos:
•
As mães preocupam-se muito com os filhos.
Sujeito
Predicado
•
Os perfumes me dão alergias no pescoço.
Sujeito
Predicado
•
Os bebês adoram tomar banho e ouvir músicas de ninar.
Sujeito
Predicado
→ Ordem inversa
Na ordem inversa, o sujeito é disposto depois do predicado.

Observe os exemplos:
•
Arrombaram a janela com a maior facilidade os bandidos.
Predicado
Sujeito
•
Pediram desculpas os alunos do terceiro ano.
Predicado
Sujeito
•
Precisam ser pintadas essas paredes.
Predicado
Sujeito
https://www.portugues.com.br/gramatica/disposicoes-sujeito-na-oracao.html
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. Há um equívoco em dizer que
promulgação está em sentido verbal. A palavra tem como antecedente um artigo justificando a classificação como
“Substantivo”. Promulgar é verbo, mas promulgação em hipótese nenhuma é verbo. Observe a conjugação do
verbo promulgar e as justificativas retiradas de sites e gramáticos de prestígio.
Substantivo é a classe gramatical, ou morfológica, de palavras que nomeiam os seres - reais ou imaginários
concretos ou abstratos.
Além disso, inclui nomes de ações, estados, qualidades, sentimentos etc. Qualquer classe gramatical
antecedida por artigo, pronome demonstrativo, pronome indefinido ou pronome possessivo vira substantivo: o
amar, um amanhã, nosso sentir, um não sei quê, o sim, o não, algum talvez, este falar, um abrir-se, o querer,
aquele claro-escuro....
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/substantivo-1-conceito-e-classificacao.

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editoras Nova Fronteira e Lucerna- Pág.
112.
Significado de Promulgação
substantivo feminino
Ação ou efeito de promulgar. [Jurídico] Ato de publicar, geralmente, uma lei, um processo, um artigo ou decreto
etc. Ato em que o chefe do Estado, o presidente de um país e/ou uma comissão governamental assina uma lei e
manda publicá-la a fim de produzir os devidos efeitos. Etimologia (origem da palavra promulgação). Do latim
promulgatio.onis.
https://www.dicio.com.br/promulgacao/
Significado de Promulgar
verbo transitivo direto
Realizar a publicação de uma lei ou texto de teor similar: promulgar uma lei, um decreto; o juiz promulgou novas
emendas constitucionais. Publicar; divulgar oficialmente, tornar aplicável: promulgou o edital para concurso
público.Etimologia (origem da palavra promulgar). Do latim promulgare.
https://www.dicio.com.br/promulgar/
https://www.conjugacao.com.br/verbo-promulgar/

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 02, QUESTÃO 10. RECURSO INDEFERIDO. Observe que o enunciado pede para
completar com a alternativa que todos os verbos completam as lacunas corretamente. O fato de a palavra “como”
da frase ter erro de digitação não consegue interferir diretamente na resposta correta, pois deve-se observar o
sujeito da oração e respectivo tempo verbal. Sendo a única resposta possível a letra C.
Os pensamentos convergem para que finalmente nós possamos...
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03, QUESTÃO 17. RECURSO INDEFERIDO. Há de se considerar
que “a polinização pode ser classificada de acordo com o agente polinizador”, a saber:
“Anemofilia: Quando a polinização ocorre através do vento”. É comum em plantas com flores pequenas e
discretas.
As flores possuem filetes longos e flexíveis que facilmente oscilam com o vento. Além disso, há grande produção
de pólen para aumentar as chances de polinização. Ocorre com frequência em gimnospermas.
Hidrofilia: Quando a polinização ocorre através da água. Geralmente está associada com plantas aquáticas. Pode
ocorrer na superfície ou sob a água. Nesse tipo de polinização, o grão de pólen flua ou boia até encontrar o
estigma.
Entomofilia: Quando os insetos são os agentes polinizadores. “Pode ser realizados por abelhas, moscas,
besouros, borboletas e vespas.”
No caso descrito na alternativa “B” (Entomofilia), as abelhas assumem papel de agentes polinizadores.”
REFERÊNCIA: Tipos de Polinização. Disponível em https://www.todamateria.com.br/polinizacao/
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO 15. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. De acordo com o documento Panorama Municipal de Joanésia (MG) - CENSO IBGE (2010), na
página 3, acerca do item “Perfil social”, observou-se que:
“Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia elétrica estava presente
praticamente em todos os domicílios.”.
Na alternativa não se expressa à totalidade dos domicílios do município (100%), menciona-se “praticamente”, tal
como observado no sítio eletrônico das “Altas do Desenvolvimento Humano no Brasil”, a porcentagem da
população em domicílios com energia elétrica deste município, no ano de 2010, foi de 99,12.
Referência:
Joanésia (MG). Altas do Desenvolvimento Humano no Brasil, CENSO IBGE (2010). Disponível em
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/joanesia_mg Joanésia (MG). Panorama Municipal, CENSO IBGE (2010).
Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO 16. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “D” é a
certa. O candidato não apresentou referencial bibliográfico para contraposição de possível parecer. De acordo
com o documento Panorama Municipal de Joanésia (MG) - CENSO IBGE (2010), na página 3, acerca do item
“Perfil social”, observou-se que:
“Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 17,3%.”, afirmativa presente na
alternativa “D”
É importante ressaltar que página 26 do Edital nº 01/2018, Concurso Público da P.M. de Joanésia referencia como
CONHECIMENTOS GERAIS PARA MOTORISTA CNH B E C, MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS E TRABALHADOR BRAÇAL, o seguinte:
“Dados e fatos do cenário nacional e internacional que envolva os seguintes aspectos: - Aspectos
socioeconômicos: história, geografia, política, economia, descobertas e inovações científicas e tecnológicas,
educação, saúde, meio ambiente e esporte. - Aspectos socioculturais, tais como: música, literatura, artes,
arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão e gastronomia. - Aspectos gerais sobre o Município deste Edital, em

especial acerca da população, trabalho e rendimento, educação, economia, saúde, território e meio ambiente,
tendo como base os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo Demográfico (2010)
aos dias atuais. Orientação: Ir sítio eletrônico IBGE Cidades (https://cidades.ibge.gov.br/ direcionar / pesquisa ao
município deste Edital
considerar os dados disponibilizados pelo (panorama, pesquisa, história), do Censo
Demográfico (2010) aos dias atuais. Sugestão Bibliográfica: Livros de História e Geografia (Ensino Fundamental).
Revistas e jornais de ampla circulação nacional. Almanaque Abril. Internet tais como https://cidades.ibge.gov.br/,
http://www.abril.com.br/;
http://www.inovacaotecnologica.com.br;
http://portal.mec.gov.br/;
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-desaude/;
http://g1.globo.com/;
http://www.folha.uol.com.br/;
http://www.cultura.gov.br/; https://cinema.uol.com.br/; http://suapesquisa.com/; http://brasilescola.uol.com.br/;
http://www.historiadasartes.com/) ou publicações que abranjam o programa proposto.”
Referência:
Edital
nº
01/2018,
Concurso
Público
da
P.M.
de
Joanésia.
Disponível
em
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/367/anexos/e64500c2f3f34c37df6ce2745b44c
d8b.pdf
Joanésia
(MG).
Panorama
Municipal,
CENSO
IBGE
(2010).
Disponível
em
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/carrega_pdf.php?rel=panorama_municipal
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO 19. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa “C” é a
certa. O candidato não apresentou referencial bibliográfico para contraposição de possível parecer. A presente
questão não apresenta duplo sentido em sua apresentação, comando temático ou alternativas apresentadas.
Ao candidato, a presente questão solicita afirmação (opção correta) acerca de “Considerando a saúde humana,
em especial a transmissão da Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS / Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV)...”. e não somente à “saúde Humana”.
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. O Edital nº 01/2018, Concurso
Público da P.M. de Joanésia, página 26, referencia como LEGISLAÇÃO PARA MOTORISTA CNH B E C,
MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
“Conhecimentos gerais sobre direção defensiva”. Noções básicas de primeiros socorros, mecânica e meio
ambiente. Placas de sinalização e regulamentação de trânsito. Lubrificação e conservação.
A presente questão aborda temática atinente à “regulamentação de trânsito”, tendo como “Sugestão Bibliográfica:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97, alterada pela Lei nº 9.602/98). Resoluções do CONTRAN.
SOBRINHO, José Almeida e Outros, Novo Código de Trânsito Brasileiro. Editora Jurídica Mizuno, 1ª ed.
Campinas-SP. Outras publicações que abranjam o programa proposto.”
Referência:
Edital
nº 01/2018,
Concurso
Público
da
P.M.
de
Joanésia.
Disponível
em
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/367/anexos/e64500c2f3f34c37df6ce2745b44c
d8b.pdf
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO 22. RECURSO INDEFERIDO. O Edital nº 01/2018, Concurso
Público da P.M. de Joanésia, página 26, referencia como LEGISLAÇÃO PARA MOTORISTA CNH B E C,
MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
“Conhecimentos gerais sobre direção defensiva”. Noções básicas de primeiros socorros, mecânica e meio
ambiente. Placas de sinalização e regulamentação de trânsito. Lubrificação e conservação.
A presente questão aborda temática atinente à “regulamentação de trânsito”, tendo como “Sugestão Bibliográfica:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97, alterada pela Lei nº 9.602/98). Resoluções do CONTRAN.
SOBRINHO, José Almeida e Outros, Novo Código de Trânsito Brasileiro. Editora Jurídica Mizuno, 1ª ed.
Campinas-SP. Outras publicações que abranjam o programa proposto.”
Referência:
Edital
nº
01/2018,
Concurso
Público
da
P.M.
de
Joanésia.
Disponível
em
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/367/anexos/e64500c2f3f34c37df6ce2745b44c
d8b.pdf

PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 06, QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO. O Edital nº 01/2018, Concurso
Público da P.M. de Joanésia, página 26, referencia como LEGISLAÇÃO PARA MOTORISTA CNH B E C,
MOTORISTA CNH D, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
“Conhecimentos gerais sobre direção defensiva”. Noções básicas de primeiros socorros, mecânica e meio
ambiente. Placas de sinalização e regulamentação de trânsito. Lubrificação e conservação.
A presente questão aborda temática atinente à “regulamentação de trânsito”, tendo como “Sugestão Bibliográfica:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97, alterada pela Lei nº 9.602/98). Resoluções do CONTRAN.
SOBRINHO, José Almeida e Outros, Novo Código de Trânsito Brasileiro. Editora Jurídica Mizuno, 1ª ed.
Campinas-SP. Outras publicações que abranjam o programa proposto.”
Referência:
Edital
nº
01/2018,
Concurso
Público
da
P.M.
de
Joanésia.
Disponível
em
https://concursos.exameconsultores.com.br/uploads/140/concursos/367/anexos/e64500c2f3f34c37df6ce2745b44c
d8b.pdf
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – FISCAL SANITÁRIO, QUESTÃO 26. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Houve um equívoco ao definir o enunciado da questão. De fato a mesma não possui alternativa
correta. Sendo necessária sua anulação.
PROVA ESPECÍFICA Nº 11 – TÉCNICO AGRÍCOLA, QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. O candidato
recorrente pontua que a resposta: “A quantidade dos recursos ambientais” deve também ser considerada correta,
tendo em vista que a alteração da quantidade de recursos ambientais também se configurara como impacto
ambiental. Todavia, há que se perceber que a questão trazia uma definição legal (Resolução n. 01/1986). Dessa
forma, o candidato deve se apegar ao texto normativo, o qual não contempla essa possibilidade de resposta.
Para ciência, segue abaixo transcrição do referido trecho legal:
“Artigo” 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
“V - a qualidade dos recursos ambientais.”
PROVA ESPECÍFICA Nº 11 – TÉCNICO AGRÍCOLA, QUESTÃO 27. RECURSO INDEFERIDO. O candidato
recorrente apresenta justificativa para tornar a alternativa “A” incorreta. Todavia, a Lei Federal n. 7.802/89 traz
exatamente o que foi exposto na referida assertiva, conforme trecho abaixo, invalidando o questionamento feito à
comissão deste concurso.
“3º Os agrotóxicos”, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão
ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em
órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da
saúde, do meio ambiente e da agricultura.
[...]
§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:
a) “para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a
impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;”.

PROVA ESPECÍFICA Nº 13 – DOCENTE NÍVEL SUPERIOR, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O
gabarito divulgado de fato é a letra A. Não há motivos para o recurso, uma vez que a resposta correta é a que
aponta quem recorreu. Deve ter havido algum engano quanto à conferência.
PROVA ESPECÍFICA Nº 14 – ENGENHEIRO CIVIL, QUESTÃO 24. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Houve um equívoco ao definir o enunciado da questão. Baseado no conteúdo e descrição da então
norma técnica em vigor NBR 16697:2018, o item da norma cancelada que tratou o enunciado da questão foi
suprimido da atual norma e não trás nenhuma informação a cerca do prazo máximo para fornecimento dos
resultados do ensaio de resistência à compreensão nos cimentos Portland comum.
PROVA ESPECÍFICA Nº 17 – PEDAGOGO, QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO O gabarito divulgado de
fato é a letra D. Não há motivos para o recurso, uma vez que a resposta correta é a que aponta quem recorreu.
Deve ter havido algum engano quanto à conferência.
PROVA ESPECÍFICA Nº 17 – PEDAGOGO, QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. O gabarito apresentado é
a alternativa que o requisitante aponta como correta. Portanto, não há o que analisar na questão.
PROVA ESPECÍFICA Nº 17 – PEDAGOGO, QUESTÃO 26. RECURSO INDEFERIDO. A pergunta referente a
essa questão pede para excetuar a correta. Nesse sentido, a alternativa incoerente com a LDB é a alternativa “D”.
PROVA ESPECÍFICA Nº 17 – PEDAGOGO, QUESTÃO 29. RECURSO INDEFERIDO. A questão trata da
inclusão sem especificar qual, ou seja, da inclusão em seu aspecto geral. Por isso, a alternativa é a letra C.

É o nosso parecer, S.M.J.,
Atenciosamente,
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP.
Setor de Concursos

