Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada
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 Lagoa Dourada –
Concurso Público – Edital nº 01/2020.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
Nº
01
04
05
06
10
20
22
27
29
31
32
39
40
41
42

PROVA
TIPO
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
MATEMÁTICA
INFORMÁTICA
ESPECÍFICA (AUXILIAR DE SERVIÇOS)
ESPECÍFICA (CONTROLADOR INTERNO)
ESPECÍFICA (ENGENHEIRO CIVIL)
ESPECÍFICA (ODONTÓLOGO ESPECIALISTA - ENDODONTIA)
ESPECÍFICA (PROCURADOR)
ESPECÍFICA (PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL)
ESPECÍFICA (PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA –
PROFESSOR DE ARTES)
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
INFORMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO

Nº DA QUESTÃO
04
17
30
21, 22, 25, 26, 28, 29
46
42, 48
43
43, 48
43, 45
44
44, 48
02, 05, 08, 09
12
21, 22, 24, 25, 28, 30
31, 36, 39

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) indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b) 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);
c) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
d) realização das provas;

e)
f)
g)
h)

questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);
resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
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 01, QUESTÃO 04. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve
um equívoco quanto a definição das alternativas da questão. De fato dentre as alternativas, duas opções estão
corretas, devendo então ser anulada.
Significado de Alizar
substantivo masculino [Arquitetura] Revestimento de madeira, que cobre as ombreiras de portas e
janelas.Rodapé; guarda-vassouras. Faixa de azulejos, de madeira ou de outro material, que reveste as paredes
até certa altura. (É mais usada a forma plural.).
Sinônimos de Alizar
Alizar é sinônimo de: lambril, lambri
https://www.dicio.com.br/alizar/#:~:text=Significado%20de%20Alizar,usada%20a%20forma%20plural.).
Alizar- sm.1.Revestimento de madeira que contorna portas e janelas, cobrindo suas ombreiras. 2.Peça
semelhante a uma régua fixada na parede, na altura do encosto das cadeiras, para protegê-lo.
Fonte: Minidicionário Contemporâneo da língua portuguesa. Caldas Aulete; organizador Paulo Geizer. Rio de Janeiro:
Lexikon.pág.37

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO 17. RECURSO INDEFERIDO. O recurso
demandando não se fundamenta na presente fase do presente Edital de Concurso. Trata-se de uma demanda a
ser observada quando da realização da prova, ao que prevê o Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2020 Prefeitura Municipal De Lagoa Dourada Estado De Minas Gerais, a saber:
X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
25. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão no Caderno de Questões, o candidato deve solicitar sua
imediata substituição, sendo de sua inteira responsabilidade prejuízos decorrentes da não solicitação imediata de
substituição.
Referência:
Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2020. Prefeitura Municipal De Lagoa Dourada Estado De Minas Gerais.

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 05, QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. O parecer do recurso não apresenta
argumentos suficientes para anular ou mudar a resposta da questão. A mesma aborda conversão de unidades.
1 cm ------------- 0,001 dam
125,8 cm ---------- x dam
Utilizando os conceitos da regra de três, teremos:
X = 125,8*0,001
X = 0,1258 dam

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre o editor de texto Microsoft Word 2007, e não do Microsoft Word 2013. Acontece que os recursos e funções
existentes no Microsoft Word 2013 já existiam no Microsoft Word 2007. A evolução das versões se deu nas
questões de melhorias de desempenho, implementação de recursos como áudio online entre outros e acréscimo
de novas funções e recursos. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e
acrescentaram novos (JOAN PREPPENAU, JOYCE COX. Passo a passo do Ms Word 2007, porto alegre:
Bookman, 2007). Acontece que o recurso “LOCALIZAR” da referida questão já existia no editor de texto da
Microsoft Word 2007. Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 22. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da Microsoft Excel 2007, e não da planilha eletrônica Microsoft Excel 2013. Acontece
que os conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 2007, e até com o
mesmo nome. A evolução das versões se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de
novos recursos e novas funções para acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as
necessidades dos usuários. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e
acrescentaram novos (FRYE, CURTIS D. MS Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). No caso desta
questão, que é a função PROCV, ela já existia na planilha eletrônica MS Excel 2007. Portanto, está INDEFERIDO
o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da Microsoft Excel 2007, e não da planilha eletrônica Microsoft Excel 2013. Acontece
que os conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 200. A evolução das
versões se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de novos recursos e novas funções
para acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as necessidades dos usuários. De uma
versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e acrescentaram novos (FRYE, CURTIS D.
MS Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). No caso desta questão, “a função Matemática e
Trigonométrica “QUOCIENTE(numerador;denominador)”, da planilha eletrônica, da Microsoft Excel 2013, já existia
na planilha eletrônica MS Excel 2007. Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 26. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da Microsoft Excel 2007, e não da planilha eletrônica Microsoft Excel 2013. Acontece
que os conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 2007, e até com o
mesmo nome. A evolução das versões se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de
novos recursos e novas funções para acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as
necessidades dos usuários. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e
acrescentaram novos (FRYE, CURTIS D. MS Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). No caso desta
questão, “a função Estatística “MED(num1,num2...) da planilha eletrônica, da Microsoft Excel 2013, já existia na
planilha eletrônica MS Excel 2007. Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre o editor de texto Microsoft Word 2007, e não do Microsoft Word 2013. Acontece que os conteúdos e funções
existentes no Microsoft Word 2013 já existiam no Microsoft Word 2007, a evolução das versões se deu nas
questões de melhorias de desempenho, implementação de recursos como áudio online entre outros e acréscimo
de novas funções. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e
acrescentaram novos (JOAN PREPPENAU, JOYCE COX. Passo a passo do Ms Word 2007, porto alegre:
Bookman, 2007). Acontece que o recurso “de alterar o layout ou largura de colunas” da referida questão já existia
no editor de texto da Microsoft Word 2007. Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 06, QUESTÃO 29. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da Microsoft Excel 2007, e não da planilha eletrônica Microsoft Excel 2013. Acontece
que os conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 2007, e até com o
mesmo nome. A evolução das versões se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de
novos recursos e novas funções para acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as

necessidades dos usuários. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e
acrescentaram novos (FRYE, CURTIS D. MS Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). No caso desta
questão, “a função Lógico “E(lógico1,lógico2....)”, da planilha eletrônica, da Microsoft Excel 2013, já existia na
planilha eletrônica MS Excel 2007. Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA ESPECÍFICA Nº 10 – AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUESTÃO 46. RECURSO INDEFERIDO. O próprio
corretor do MS Word indica os seguintes sinônimos para “aversão”:
•

Aborrecimento, horror, odiosidade, ódio, aferro, birra...

Já o Dicionário Michaelis apresenta as seguintes definições para “aversão”:
•
•

1 Repulsa em relação a algo ou a alguém; abominação, antipatia, repugnância, tianha.
2 Aversão intensa a uma pessoa ou coisa que não se pode tolerar ou admitir; execração, ódio, rancor.

Independente da atitude do visitante, no serviço público NãO devemos tratar as pessoas com: aborrecimento,
horror, odiosidade, aferro, birra, abominação, antipatia, repugnância, tianha, execração, rancor... (palavras que
definem o substantivo “aversão”).
O enunciado e nem as alternativas da questão apresentaram nenhuma situação específica, como as citadas
pelo(a) reclamante. O enunciado indica que o munícipe está disposto a “perturbar” e não a arrumar confusão,
agredir, danificar bens, praticar atos infracionais..
Ao contrário das demonstrações acima, a “seriedade” deve ser mantida a todo instante nos órgãos públicos.
PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – CONTROLADOR INTERNO, QUESTÃO 42. RECURSO. Para responder a questão
o candidato deve se apegar à toda normatização, incluindo suas revisões. Como podemos perceber a revisão R1
da NBC TA 330, em seu item 20 alínea “a”, houve complementação conforme descrito abaixo:
"20. Os procedimentos substantivos do auditor devem incluir os seguintes procedimentos de auditoria relacionados
com o processo de encerramento das demonstrações contábeis:
(a) confrontar ou conciliar as informações nas demonstrações contábeis com os registros contábeis que as suportam,
incluindo confrontar ou conciliar as informações nas divulgações, independentemente dessas informações terem sido
obtidas dentro ou fora do razão geral e dos razões auxiliares; e
(b) (...)”

PROVA ESPECÍFICA Nº 20 – CONTROLADOR INTERNO, QUESTÃO 48. RECURSO. A questão faz referência
apenas ao enunciado, ou seja, pede ao candidato marcar a alternativa correta que corresponde à EXCEÇÃO
solicitada no enunciado.
PROVA ESPECÍFICA Nº 22 – ENGENHEIRO CIVIL, QUESTÃO 43. RECURSO INDEFERIDO. A questão
semântica levantada de ser item, objeto, local, espaço e etc é irrelevante pois pode-se a identificação apontada na
imagem.
Conforme a NBR 15575-5 página 10 o item, elemento, local e etc mostrado na figura se chama Ático.
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – ODONTÓLOGO ESPECIALISTA, QUESTÃO 43. RECURSO DEFERIDO. A
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve um equivoco ao definir o enunciado da questão. Deveria ter constado a
palavra” incorreto” e não “correta” como foi colocado. Portanto, a questão está anulada.
PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – ODONTÓLOGO ESPECIALISTA, QUESTÃO 48. RECURSO DEFERIDO. A
QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Houve um equivoco ao definir o enunciado da questão. Deveria ter constado a
palavra” incorreto” e não “correta” como foi colocado. Portanto, a questão está anulada.

PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – PROCURADOR, QUESTÃO 43. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. De fato há uma possibilidade ambígua de interpretação, razão pela qual a questão deverá ser
anulada.
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – PROCURADOR, QUESTÃO 45. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Assiste razão à recorrente. De fato, o que cessa é a incapacidade do menor. A menoridade cessará
aos 18 anos. Assim, considerando que todas as alternativas estão incorretas, a questão deverá ser anulada.
PROVA ESPECÍFICA Nº 31 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, QUESTÃO 44. RECURSO INDEFERIDO. Não consta na questão o
ensino religioso, entretanto, não há menção para o fato de estarem sendo citadas todas as áreas de conhecimento
sendo, portando, improcedente a justificativa utilizada no recurso.
PROVA ESPECÍFICA Nº 32 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES, QUESTÃO 44. RECURSO
INDEFERIDO.
Segundo
as
seguintes
biografias:
https://www.biografias.inf.br/leonardo-da-vinci/,
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/leonardo-vinci.htm e https://mundoeducacao.uol.com.br/artes/leonardovinci.htm
Constam no textos referentes a Leonardo da Vinci :
1 - As pinturas de Leonardo da Vinci se destacavam porque ele aperfeiçoou o uso do sombreamento ou como
chamavam na Itália o ” sfumato”. Nas artes plásticas, ele foi um dos primeiros artistas a usar técnica de óleo sobre
as telas.
2 - No geral, da Vinci pintava rostos e temas religiosos. Além de usar perspectivas para modelar esculturas
bidimensionais e tridimensionais.
3 - Além de ser apaixonado pela pintura e natureza, da Vinci apreciava entender o funcionamento do corpo
humano.
Justificativa: De acordo com o a frase nº 2 – Leonardo usava perspectivas – que é o desenho tridimensional ou 3d,
constituído de altura, largura e profundidade.
Usava a técnica da perspectiva em todas as suas obras, além de usa-la para modelar esculturas, fossem essas
bidimensionais (2 dimensões : altura e largura) ou tridimensionais.
PROVA ESPECÍFICA Nº 32 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES, QUESTÃO 48. RECURSO.
O pontilhismo é uma técnica de pintura que surgiu na França no final do século XIX com o movimento
impressionista.
Essa técnica de pintura é bastante diferenciada porque os pintores fazem suas artes não com largas pinceladas,
mas com pequenos pontos de cores lado a lado, muitos próximos, sem mesclar as cores.
Pode-se ainda definir o pontilhismo como uma arte de pintar em pontos coloridos justapostos, a ponto que não
se perceba os espaços em brancos, e bem organizados se constrói todo o conjunto.
E dessa maneira, os pintores franceses criam e recriam um “efeito óptico” nos olhos dos espectadores. Esse efeito
é produzido justamente pela proximidade dos pontos coloridos construindo a imagem.
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/pontilhismo

Obs: Se a cor final de um motivo escolhido fosse verde, então seriam pintadas em azul e amarelo para construir
todo o conjunto .
Era o estudo científico das cores.
De perto veriam o amarelo e o azul normalmente, mas ao longe veriam o verde.

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 39, QUESTÃO 02. RECURSO INDEFERIDO. Observe que a alternativa I é uma
afirmativa verdadeira de acordo com o texto usando inferência e as alternativas II e III não são. Mantém-se a
resposta gabaritada. Os trechos abaixo a justificam.
Compare o trecho original e a afirmativa das alternativas em questão.
I - Na entrevista de Moore à Agência Pública, ele prevê que haverá dois futuros distópicos caso o sistema não se
adapte à realidade tecnológica. Um deles é os Estados de Vigilância, países cujos governos monitoram e
controlam a vida dos cidadãos através de plataformas digitais.
Trecho “Moore prevê dois futuros distópicos caso o sistema democrático não se adapte à realidade tecnológica.
Ou vamos viver no que ele chama de Estados de Vigilância, ou seja, em países cujos governos monitoram e
controlam a vida dos cidadãos através de plataformas digitais; ou, no outro caso, as plataformas digitais,
canalizadas em seis grandes empresas [Facebook, Twitter, Amazon, Google, Apple e Microsoft], dominarão todas
as esferas públicas e substituirão os próprios governos.”
O fato de não possuir a palavra “DEMOCRÁTICO” não a torna incorreta, pois utilizamos a inferência neste caso, já
que não é uma transcrição literal do trecho. A alternativa I é uma afirmativa que pode ser classificada como falsa
ou verdadeira. Não utilizamos correta ou incorreta na análise.
Usamos também a inferência para analisar a frase em sua totalidade e o autor não diz o contrário disto durante o
texto, não cabendo a interpretação do candidato que afirma que o autor se contradiz ao final da entrevista.
Observe as expressões FUTUROS DISTÓPICOS X DUAS DIREÇÕES. A pesquisa é sobre as duas direções.
A alternativa II apresenta a palavra “SEMPRE” INFLUENCIARAM X “PODIAM” INFLUENCIAR do trecho.
Semanticamente SEMPRE não é sinônimo de PODIAM. Portanto a afirmativa II não é verdadeira.
II - O autor afirma que nas redes, as pessoas com muito dinheiro sempre influenciaram as eleições no passado,
mas não era tão efetivo e tão impactante quanto o que foi feito nos últimos anos com as ferramentas digitais.
Trecho “É claro que pessoas com muito dinheiro podiam influenciar as eleições no passado, mas não era tão
efetivo e tão impactante quanto o que foi feito nos últimos anos com as ferramentas digitais.”
A alternativa III apresenta um trecho de fala fora do contexto em si, tornando-a falsa. O chamado que Moore faz
para seus leitores é sobre a necessidade de agir agora para se evitar que a democracia seja hackeada por
completo.
III - O autor faz um chamado a seus leitores, é mais fácil espalhar a desarmonia e promover anarquia do que
promover coesão e apoiar as convenções e princípios democráticos.
Trecho
“Em entrevista à Agência Pública, Moore faz um chamado a seus leitores: é preciso agir agora para evitar que a
democracia seja hackeada por completo.”
“É mais fácil espalhar desarmonia e promover anarquia do que promover coesão e apoiar as convenções e
princípios democráticos.”
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 39, QUESTÃO 05. RECURSO INDEFERIDO. Observe que as alternativas B, C e D
são afirmativas de Moore dentro do texto. Porém a afirmativa A, mesmo sendo uma opinião foi emitida pelo
entrevistador da Agência Pública como demonstra a letra P, em seguida realmente há uma pergunta e então
o R indicando a resposta do autor Moore. Observe o trecho.
“Em entrevista à Agência Pública, Moore faz um chamado a seus leitores ...”
[...] A seguir, a entrevista:
P. Anos atrás, as redes sociais pareciam ser ferramentas democráticas e participativas, como aconteceu durante
a Primavera Árabe. Hoje, parece que o jogo virou e as plataformas estão sendo usadas para alavancar pessoas
com ideias autoritárias. Na sua opinião, os democratas falharam em usar as ferramentas digitais?

R. Eu acho que...
A alternativa A não é uma opinião de Moore. Mantendo-se a resposta gabaritada.
O candidato afirma que na alternativa C, há narração de fatos, mas não há opinião emitida pelo autor. Observe o
trecho,
“Descobri que há duas direções. Uma delas, que já está acontecendo na China e até certo ponto no Irã e na
Rússia, é que os Estados estão tentando recuperar o controle, colocando-se acima dessas plataformas
transnacionais.”
A afirmativa de Moore inicia com os fatos e a opinião se concretiza ao final com a afirmativa “de que os Estados
estão colocando-se acima dessas plataformas transnacionais.”
Não há fundamento em dizer que as letra C não possui opinião. O fato de usar primeira pessoa e estar
respondendo a uma pergunta são reforços mais lógicos do que analisar um verbo sem contexto. O contexto indica
que o autor está emitindo uma opinião.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 39, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. Este parecer indica que acima de
tudo devemos seguir o enunciado, pois este é a premissa máxima para a questão. Além disso, uma questão de
múltipla escolha indica que teremos alternativas que deverão ser incorretas ou excluídas na análise por
desacordo. Ao dizer que- “Marque a alternativa que o verbo nos parênteses NÃO é sinônimo do verbo em
destaque de acordo com a norma culta:” - (Verbo nos parênteses) já exclui a alternativa B, pois como afirma o
candidato a palavra nos parênteses não é um verbo e sim um substantivo. As outras alternativas seguem a lógica
de verbos nos parênteses, mas com incorreções e correções. Sendo apenas a alternativa D a resposta possível
para a questão.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 39, QUESTÃO 09. RECURSO INDEFERIDO. O candidato afirma que a frase- “A
falta de dinheiro e conhecimento na área, isto lhe custou a reeleição.” - está incorreta quanto a norma culta devido
ao uso do pronome demonstrativo “isto” que possui a função catafórica em relação ao discurso. Porém, o pronome
isto pode também ter a função anafórica em relação ao discurso de acordo com o gramático Evanildo Bechara e
outros. Devemos esclarecer que a frase exemplo não possui um contexto pré-definido, deixando sua análise a
margem do enunciado e norma culta. De acordo com o enunciado a análise deve ser feita considerando a
regência verbal e norma culta. Quanto a regência verbal não há incorreção. E quanto a norma culta também não,
pois o pronome demonstrativo “isto” pode ser usado de ambas as formas, tanto com função anafórica (caso da
frase em questão) quanto catafórica. Mantém-se a resposta gabaritada.

Fonte: Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara-Rio de Janeiro-Nova Fronteira- p. 187

Fonte: Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara-Rio de Janeiro-Nova Fronteira- p. 187

Observe que Bechara demonstra que o demonstrativo Este( e flexões) é utilizado quando o falante deseja
fazer menção ao que ele acabou de narrar (função anafórica) que contemplada a frase-exemplo
demonstrando que ela está dentro da norma culta.

Fonte: MARINE, TC. O uso anafórico dos pronomes demonstrativos no português contemporâneo. In: COSTA, DS., org.
Pesquisas linguísticas pautadas em corpora [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2014, pp. 15-50. ISBN 978-85-68334-41-6.

Marine em seu estudo sobre o uso anafórico dos pronomes demonstrativos demonstra que dentro de um discurso
muitas variáveis devem ser levadas em conta inclusive a questão linguística pois o pronome demonstrativo precisa
de ser analisado em situações que remetem a pessoa, tempo e que mais nos interessa ao discurso (função
anafórica e catafórica).

Fonte: Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara-Rio de Janeiro-Nova Fronteira- p. 187

Fonte: MARINE, TC. O uso anafórico dos pronomes demonstrativos no português contemporâneo. In: COSTA, DS., org.
Pesquisas linguísticas pautadas em corpora [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2014, pp. 15-50. ISBN 978-85-68334-41-6.

O candidato afirma que a frase-exemplo está incorreta porque lhe falta a preposição “DE”. Porém constatamos de
ser apenas um caso de elipse de preposição comum, não ocasionando em incorreção.
A elipse é caracterizada pela omissão de termos da oração sem que se prejudique o entendimento da mesma,
dado que essa omissão é permitida pelo contexto e pelos restantes elementos gramaticais da oração, estando o
termo claramente subentendido.
Elipse de preposições
•
•

A modelo saiu do camarim, cara lavada, pronta para a sessão de maquiagem. (elipse da preposição de)
Mariana chorava sem parar, olhos inchados e nariz vermelho. (elipse da preposição com)

Fonte: https://www.normaculta.com.br/elipse/

Fonte: Moderna Gramática Portuguesa-Evanildo Bechara-Rio de Janeiro-Nova Fronteira- p.592.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 40, QUESTÃO 12. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. Houve um equívoco ao definir as alternativas da questão. De fato a mesma apresenta mais de uma
resposta correta.
A presente questão solicita apontamento de alternativa ‘incorreta” no que diz respeito ao “surgimento de manchas
de petróleo na costa brasileira” no ano de 2019.
As alternativas “B”,”C” e “D” apresentam assertivas incorretas, a saber:
•

Alternativa “B”: a Refinaria Gabriel Passos se situa na cidade de Betim (MG) e não foi constatado nenhum
vazamento nesta refinaria no ano de 2019 em proporções que provocasse “surgimento de manchas de
petróleo na costa brasileira”.

•

Alternativa “C”: no ano de 2019, a Refinaria de Duque de Caxias (Pernambuco) não despejou petróleo que
provocou a morte de animais e poluição da vida marinha.

•

Alternativa “D”: não houve vazamento de petróleo pela na Refinaria Isaac Sabbá - localizada no município
de Manaus, capital do estado do Amazonas, no segundo semestre de 2019 que atingiram diretamente
praias da região nordeste e os estados da região sudeste como Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Apenas a alternativa “A”, apresenta dados corretos.
Referência:
Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2020. Prefeitura Municipal De Lagoa Dourada Estado De Minas
Gerais.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 41, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da MS Excel 2007, e não da planilha eletrônica MS Excel 2013. Acontece que os
conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 2007. A evolução das versões
se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de novos recursos e novas funções para
acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as necessidades dos usuários. De uma versão
para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e acrescentaram novos (FRYE, CURTIS D. MS

Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). Acontece que o recurso “Tabela dinâmica” da referida questão
já existia na planilha eletrônica da Microsoft Excel 2007. Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 41, QUESTÃO 22. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da MS Excel 2007, e não da planilha eletrônica MS Excel 2013. Acontece que os
conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 2007, e até com o mesmo
nome. A evolução das versões se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de novos
recursos e novas funções para acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as necessidades
dos usuários. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e acrescentaram
novos (FRYE, CURTIS D. MS Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). No caso desta questão, que é a
função Pesquisa e Referência INDICE() já existia na planilha eletrônica MS Excel 2007. Portanto, está
INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 41, QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre o editor de texto MS Word 2007, e não o do MS Word 2013. Acontece que os conteúdos e funções
existentes no MS Word 2013 já existiam no MS Word 2007, a evolução das versões se deu nas questões de
melhorias de desempenho, implementação de recursos como áudio online entre outros e acréscimo de novas
funções. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e acrescentaram novos
(JOAN PREPPENAU, JOYCE COX. Passo a passo do MS word 2007, porto alegre: Bookman, 2007). Acontece
que o recurso “pincel de formatação” da referida questão já existia no editor de texto da MS Word 2007. Portanto,
está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 41, QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre a planilha eletrônica da Microsoft Excel 2007, e não da planilha eletrônica Microsoft Excel 2013. Acontece
que os conteúdos das funções existentes no MS Excel 2013 também existiam no MS-Excel 2007, e até com o
mesmo nome. A evolução das versões se dá nas questões de melhorias de desempenho, implementação de
novos recursos e novas funções para acompanhar a evolução das tecnologias de informação e também as
necessidades dos usuários. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e
acrescentaram novos (FRYE, CURTIS D. MS Excel 2007 passo a passo, porto alegre Bookman). No caso desta
questão, que é a função texto “ARRUMAR (texto), já existia na planilha eletrônica MS Excel 2007. Portanto, está
INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 41, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada, pois alega que no conteúdo programático do concurso para esta prova foi solicitado conhecimento
sobre o editor de texto MS Word 2007, e não o do MS Word 2013. Acontece que os conteúdos e funções
existentes no MS Word 2013 já existiam no MS Word 2007, a evolução das versões se deu nas questões de
melhorias de desempenho, implementação de recursos como áudio online entre outros e acréscimo de novas
funções. De uma versão para outra conservaram-se os recursos e funções já existentes e acrescentaram novos
(JOAN PREPPENAU, JOYCE COX. Passo a passo do MS Word 2007, porto alegre: Bookman, 2007). Acontece
que o recurso “Dicionário de sinônimos” da referida questão já existia no editor de texto da MS Word 2007.
Portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 41, QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. O candidato alega que “Telnet” é um
programa específico. Acontece que o Telnet é um serviço de internet onde uma pessoa pode acessar um
computador de outro computador. Ele está incluído no programa do concurso, no assunto de “conhecimento de
internet”, item 4. Este serviço de internet é muito utilizado atualmente, bem como os outros serviços de internet:
como o correio eletrônico (e-mail), FTP (transferência de arquivos) e outros. Este assunto está dentro do programa
do concurso e, portanto, está INDEFERIDO o recurso do candidato.
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 42, QUESTÃO 31. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA: Houve um equívoco ao definir as alternativas. A questão apresenta duas opções de resposta, A e C.
Portanto a mesma encontra-se anulada.
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 42, QUESTÃO 36. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA: Houve um equívoco ao definir as alternativas da questão. Não foi apresentada uma resposta correta.
Divisores de 4 = {4,8,12,16,20}

Divisores de 3 = {3,6,9,12,15,18}
Total de divisores de 4 ou 3 = 11
Probabilidade de sortear um desses divisores: 11/20
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO Nº 42, QUESTÃO 39. RECURSO INDEFERIDO: A questão compreende o
conhecimento de Combinação Simples. Logo, teremos:
Combinação de frutas: C5,3 = 10
Combinação de legumes: C5,2 = 10
C5,3 x C5,2 = 10 x 10 = 100
É o nosso parecer, S.M.J.,
Atenciosamente,
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP.
Setor de Concursos

