Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Moema
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 Moema – Concurso Público – Edital nº 01/2020.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
PROVA
TIPO
PORTUGUÊS
INFORMÁTICA
INFORMÁTICA

Nº
03
10
11

Nº DA QUESTÃO
02, 07
24, 27
14, 17

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.
...
8. 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 03, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado. “Por
inferência, de acordo com texto, marque a alternativa que NÃO há uma afirmativa condizente com as
informações veiculadas no TEXTO 1”. Inferir é deduzir, concluir a partir de indícios, de fatos ou de
raciocínios.
Podemos inferir que “ações graves” ou “ações gravíssimas” são a mesma coisa, tendo como base o
texto. A semântica aqui é óbvia e com possível inferência. Então condizente com o texto e trecho de
onde foi retirado.
Trecho: “Além disso, a procuradora-geral Raquel Dodge afirmou que o Ministério Público recebeu
notícias de ações graves realizadas em Roraima contra imigrantes venezuelanos...”
Porém a afirmativa B possui incoerências que não condizem com o texto. A pesquisa da UFMG foi feita
com haitianos, na região metropolitana de Belo Horizonte, e não venezuelanos. O caso dos
venezuelanos foi em Roraima e investigado pela polícia local.
https://www.dicio.com.br/inferir
Deduzir, concluir por inferência ou por dedução, geralmente partindo de indícios, de fatos ou de
raciocínios.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. Observe o enunciado.
“Marque alternativa que está incorreta de acordo com a norma culta.” De acordo com a norma culta a
alternativa A está correta. O verbo assistir possui várias regências de acordo com seu sentido. O
sentido do verbo assistir é o de caber, pertencer. No caso da alternativa D, ela está incorreta de acordo
com a norma culta.
Mantém-se a resposta do gabarito.

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa- Domingos Paschoal Cegalla-Companhia Editora NacionalSão Paulo- Pág. 494.
Gramática da Língua Portuguesa- Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante- São Paulo– Scipione-Pág.515.
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PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO 24. RECURSO DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.
Após o uso do Desfragmentador de Disco é possível obter dois resultados como benefício desta ação:
1) Melhor desempenho do computador, representado pela resposta (A)
2) Liberação de espaço em disco, representado pela resposta (D).
Desta forma é necessário que esta questão seja anulada pelo fato de possuir mais de uma resposta
correta.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 10, QUESTÃO 27. RECURSO INDEFERIDO. O comando solicitado e
contextualizado na questão, referente a abrir uma nova aba no navegador é aplicado a diversos
navegadores, por exemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge.
No entanto, o Microsoft Edge é apenas um exemplo no qual contextualizamos a questão, o que não
qualifica como fora do programa de provas.
O contexto da questão, bem como o objetivo da mesma se enquadra no programa de provas, visto que
o conhecimento exigido é um comando utilizado por diversos navegadores, independente de sua versão
ou data de lançamento.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 11, QUESTÃO 14. RECURSO DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.
Após o uso do Desfragmentador de Disco é possível obter dois resultados como benefício desta ação:
1) Melhor desempenho do computador, representado pela resposta (A)
2) Liberação de espaço em disco, representado pela resposta (D).
Desta forma é necessário que esta questão seja anulada pelo fato de possuir mais de uma resposta
correta.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 11, QUESTÃO 17. RECURSO INDEFERIDO. O conceito do comando
não é diferente, nem na definição Microsoft nem no enunciado da questão.
Usualmente “guia” e “aba” representam exatamente a mesma coisa quando se trata de navegadores de
internet, inclusive o uso do termo “aba do navegador” é mais popular do que o termo “guia do
navegador”.
Outro ponto contextualizado é que, quando se tem a intenção de abrir uma nova aba (ou guia) no
navegador, na mesma janela do navegador já aberta previamente, usa-se este comando Ctrl + T,
conforme a resposta (C). Porém, pode-se utilizar outro comando para abrir uma nova aba (ou guia) em
uma janela nova do navegador, o que seria o comando Ctrl + Shift + T, no qual nem mesmo temos esta
alternativa.
Ou seja, o enunciado da questão, bem como sua interpretação, atende e mune todas as informações
necessárias para que o candidato possa ter uma visão e entendimento da questão e associe a uma
resposta correta, que é a alternativa (C) Ctrl + T.

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

