CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

EDITAL 001/2016
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA
AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
NÍVEL: FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
QUESTÃO: 16
CANDIDATO(S): Edilce Santos de Morais
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na opção A da questão 16, apesar do erro de digitação apontado pelo candidato, não justifica sua
anulação.
A ( ) na Contabilidade Pública, o mais relevante é o balanço de resultado, que trata da defesa e da receita ou seja, de
que forma foi arrecadado o dinheiro e como foi aplicado.
As expressões grifadas explicam o significado de despesa e de receita, levando à conclusão óbvia do erro digital.

NÍVEL: MÉDIO
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
QUESTÃO: 05
CANDIDATO(S): Marcos Vinícius Cruz
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Quando o segundo elemento limita ou determina o primeiro, indicando finalidade, tipo, semelhança,
funciona como adjetivo, apenas o primeiro elemento vai para o plural. O correto é “Cidades Satélite”. Quanto à opção C,
os dois elementos unidos por hífen vão para o plural no caso, substantivo + adjetivo.
QUESTÃO: 09
CANDIDATO(S): Marcos Vinícius Cruz
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O verbo visar pode ser transitivo direto e transitivo indireto.
1 – Transitivo direto – sem preposição “O contador visou a duplicata
Visou = deu visto rubricou
2 – Transitivo indireto – Ele visa (tem em vista) ao poder
Visar – desejar, almejar, ter em vista
BECHARA, Evanildo, Moderna Gramática Portuguesa – 37ª Edição.
CEGALLA, Domingos Paschoal, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
QUESTÃO: 10
CANDIDATO(S): Marcos Vinícius Cruz
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O verbo “enviar” na frase em questão está sendo usado como transitivo direto e indireto. O objeto
indireto é o pronome “lhe” e o objeto direto é “duas fotografias”. A regência do verbo está correta.
Em relação à concordância, trata-se da concordância nominal. “Anexo” exerce papel de adjetivo, por isso concorda com
a palavra a que se refere. Na frase, a concordância é obrigatória com o substantivo “fotografias”, portanto, “anexas”. A
frase correta é: “Envio-lhe, ANEXAS, as fotografias tiradas durante o nosso encontro.” São as fotografias que estão
anexas. Pelas justificativas apresentadas, permanece inalterado o gabarito oficial.
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO I
QUESTÃO: 09
CANDIDATO(S): Johne Ribeiro Cardoso, Poliana de Fátima Gomes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O verbo visar pode ser transitivo direto e transitivo indireto.
1 – Transitivo direto – sem preposição “O contador visou a duplicata
Visou = deu visto rubricou
2 – Transitivo indireto – Ele visa (tem em vista) ao poder
Visar – desejar, almejar, ter em vista
BECHARA, Evanildo, Moderna Gramática Portuguesa – 37ª Edição.
CEGALLA, Domingos Paschoal, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa
QUESTÃO: 10
CANDIDATO(S): Johne Ribeiro Cardoso, Poliana de Fátima Gomes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O verbo “enviar” na frase em questão está sendo usado como transitivo direto e indireto. O objeto
indireto é o pronome “lhe” e o objeto direto é “duas fotografias”. A regência do verbo está correta.
Em relação à concordância, trata-se da concordância nominal. “Anexo” exerce papel de adjetivo, por isso concorda com
a palavra a que se refere. Na frase, a concordância é obrigatória com o substantivo “fotografias”, portanto, “anexas”. A
frase correta é: “Envio-lhe, ANEXAS, as fotografias tiradas durante o nosso encontro.” São as fotografias que estão
anexas. Pelas justificativas apresentadas, permanece inalterado o gabarito oficial.
QUESTÃO: 15
CANDIDATO(S): Johne Ribeiro Cardoso, José Luiz de Morais, Poliana de Fátima Gomes
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Erro na transcrição do Gabarito. Onde se lê opção B, leia-se A.

NÍVEL: SUPERIOR
QUESTÃO: 09
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A opção D “Dei o jogo para ela”, pode ter significados diferentes. O verbo DAR é
um verbo com muitas regências preposicionais acompanhado de diversas preposições e veiculando vários sentidos.

CARGO: AGENTE DE PROMOÇÃO HUMANA III – ASSISTENTE SOCIAL
QUESTÃO: 17
CANDIDATO(S): Rosângela Consuelo Gomes
RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. A alternativa IV está incorreta conforme disposto na Lei 8662/93. Portanto apenas a
afirmativa II está correta. Sendo assim, não há resposta entre as opções apresentadas.
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Adriana Florêncio Pádua
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão exige da/o candidata/o a capacidade de realizar uma leitura global e totalizante em torno
das mudanças no mundo do trabalho. É inquestionável que tais mudanças afetam de forma objetiva e subjetiva as
condições de vida das mulheres. As lutas que as mulheres enfrentam cotidianamente para superar as desigualdades de
gênero envolvem, em diferentes momentos da história e contextos sociais, dramas, tragédias e resistências na família,
na escola, no trabalho, na comunidade, no partido, no sindicato. Eis o que a questão exigiu das/os candidatas/os. Por
este emotivo a banca mantêm a questão e o gabarito original.
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QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Renata Rodrigues Mendes
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) ocorreu em 2016, transformando o então
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com foco na superação da pobreza, atenção à primeira infância, bem
como a promoção da alimentação saudável e adequada no país. Desde então com o conjunto de reformas ministeriais de 2016 o
MDS sofreu esta alteração oficial, o NOME Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) é EXTINTO, e passa a
vigorar a nominação de Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).Por este emotivo a banca mantêm a questão e o
gabarito original.

QUESTÃO: 23
CANDIDATO(S): Adriana Florêncio Pádua
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não é objeto de política de assistência social, e nem do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF) desenvolver ações no PAIF de caráter terapêutico, mesmo que o foco do serviço consiste em parcelas
da população que vivencia situações de vulnerabilidade social e não dispõem de condições para o acesso e tratamento
baseado na psicoterapia psicanalítica e outras práticas psicoterápicas no atendimento a pacientes com psicopatologias
graves, tendo em vista o conjunto de políticas pública sem curso no Brasil, esta demanda faz parte e é direcionada para
as políticas de saúde, política de saúde mental, especialmente as psicopatologias graves conforme descrito na
alternativa. Por este emotivo a banca mantêm a questão e o gabarito original.
QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Adriana Florêncio Pádua
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A Portaria Interministerial número 02 de 08/11/2016 do Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda refere exclusivamente a gestão administrativa do Benefício
de Prestação Continuada (BPC) e não aos casos de emergência e de calamidade pública. Veja:
Art. 1º - O requerimento do Benefício de Prestação Continuada deve ser realizado pelos canais de atendimento da
Previdência Social ou pelos canais dos entes federados que firmarem parcerias com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS. Por este emotivo a banca mantêm a questão e o gabarito original.

CARGO: AGENTE DE PROMOÇÃO HUMANA III – PSICÓLOGO
QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Milene Silva Pinheiro
RECURSO:DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Alterar gabarito publicado: “B” para “D” O PTS, como estratégia de humanização do Sistema Único
de Saúde (SUS), é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou
coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Portanto, é uma reunião de toda a equipe em
que todas as opiniões são importantes para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde e,
consequentemente, para definição de propostas de ações (BRASIL, 2007).
Contudo, os autores pesquisados são unânimes em considerarem que o foco da construção e desenvolvimento do PTS
deva ser o usuário em sua singularidade, e que este processo deve contemplar ainda a participação da família e da
rede social destes sujeitos.
Referência bibliográfica:
http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/Projeto_Terap%C3%AAutico_Singular_como_Estrat%C3%A9gia_de_Pr%C
3%A1tica_da_Multiprofissionalidade_nas_A%C3%A7%C3%B5es_de_Sa%C3%BAde.pdf
QUESTÃO: 25
CANDIDATO(S): Milene Silva Pinheiro
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo o CFP são 4 as modalidades de documentos; porém, dentre eles, dois não são

exatamente considerados documentos decorrentes de avaliação psicológica, e apenas aparecem no manual
por ser considerado importante a fim de diferenciação, apenas para conhecimento.
1. Declaração*
2. Atestado psicológico
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3. Relatório / laudo psicológico
4. Parecer psicológico*
A Declaração e o Parecer psicológico não são documentos decorrentes da avaliação Psicológica, embora
muitas vezes apareçam desta forma. Por isso consideramos importante constarem deste manual afim de que
sejam diferenciados.
Pág. 5 da RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL - ADVOGADO
QUESTÃO: 13
CANDIDATO(S): Marcio José Fernandes Queiroz
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A “Gramática da Língua Portuguesa” de Pasquale e Ulisses, páginas 510/511, edição de 2009,
Editora Scipione, citada pelo candidato, não faz referência a que se dispense a preposição “a”.
De acordo com os autores, “obedecer tem complemento introduzido pela preposição “a”. Portanto, a frase correta, de
acordo com o padrão culto da língua é: “Obedeça A todos os sinais de trânsito para não ser multado”.
As referências ao padrão culto devem ser consultadas pelos autores renomados. Nem sempre as fontes da internet são
confiáveis.
Fontes consultadas:
Curso Prático de Gramática – Ernani Terra
Curso de Gramática aplicada aos textos – Ulisses Infante
Nossa Gramática Completa – Luiz Antônio Sacconi
Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira
Gramática Escolar da Língua Portuguesa – Evanildo Bechara
Moderna Gramática Portuguesa – Evanildo Bechara
Pela justificativa apresentada e fontes consultadas, o gabarito permanece inalterado.
QUESTÃO: 16
CANDIDATO(S): Rodrigo Vinícius de Assis Lemos
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A assertiva ‘D’ está
incorreta por mencionar entidades “com fins lucrativos” ao invés de entidades “sem fins lucrativos”, o que contraria o
disposto no art. 199, §1º da CR/88. Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.
QUESTÃO: 19
CANDIDATO(S): Carlos Eduardo Gomes Figueiredo
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. As assertivas ‘B’ e ‘C’ são
distintas, uma vez que a alternativa ‘B’ faz menção a coisa “imóvel” e a alternativa ‘C’ refere-se à coisa “móvel”. A
alternativa correta é a ‘D’ por estar de acordo com o art. 505 do Código Civil. Portanto, permanece inalterado o gabarito
divulgado.
QUESTÃO: 24
CANDIDATO(S): Rodrigo Vinícius de Assis Lemos
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. A alternativa ‘A’ está
correta por reproduzir expressamente o disposto no art. 16, inc. VIII, da Lei Orgânica do Município de Araxá. A assertiva
‘B’ está incorreta por apresentar hipótese de competência comum estabelecida pelo art. 18, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Araxá. O disposto no art. 105 da Lei Orgânica do Município de Araxá não torna a alternativa ‘B’ correta,
uma vez que a competência para “elaborar e executar as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o orçamento
plurianual de investimentos” continua sendo uma competência comum, por força do art. 18, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Araxá. Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.
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CARGO: TÉCNICO SUPERIOR DE CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA E ANIMAL
QUESTÃO: 23
CANDIDATO(S): Michelle Lucia Diniz Melo, Thalita Rage
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa C encontra-se incorreta pois afirma que a via de administração da vacina contra a febre
aftosa é a intramuscular, como se esta fosse a regra . A redação correta deveria informar que a vacina contra a febre
aftosa pode ser aplicada tanto pela via subcutânea (debaixo da pele) ou intramuscular (dentro do músculo) .
http://www.ima.mg.gov.br/febre-aftosa
QUESTÃO: 25
CANDIDATO(S): Cid de Aguiar Rezende
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Regulamento da inspeção industrial e sanitária de Produtos de origem animal –
RIISPOA, temos que:
“Art. 91 - Na indústria de laticínios é permitido o uso de tanques de madeira na fabricação de determinados produtos a
juízo do D.I.P.O.A.” Face ao acima exposto, a alternativa B encontra-se incorreta
REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - RIISPOA

CARGO: TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
BACHAREL EM CONTABILIDADE
QUESTÃO: 17
CANDIDATO(S): Gabriel Luiz Soares Sousa
RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. Faltou a palavra “exceto”. De acordo com a Lei Complementar 101/2000
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: I - disporá também
sobre: a) equilíbrio entre receitas e despesas e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; f) demais condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
QUESTÃO: 23
CANDIDATO(S): Gabriel Luiz Soares Sousa
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão trata de finanças públicas, que fazem parte do tema: “CONTABILIDADE PÚBLICA
BRASILEIRA: Conceito de Contabilidade Pública; Campo de Atuação; Objetivos da Contabilidade Pública; Regimes
Contábeis” Portanto, permanece inalterado o gabarito oficial.

CARGO: TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PSICÓLOGO
QUESTÃO: 18
CANDIDATO(S): Bárbara de Aguiar Rezende
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Cada assertiva tem sua especificidade de acordo com o que é proposto pela questão. Em se

tratando de estado e alterações de consciência cada qual tem sua particularidade. As definições de cada
assertiva não se confunde com as outras.
Em alterações de consciência irá ter um fator predominante das demais características, fica claro que isso é
um fator importante quanto a possíveis diagnósticos. Na questão que está em discursão, cada item tem sua
característica própria; não trazendo margem para associações.
Como foi dito acima, ou seja, cada qual tem sua especificidade de diagnóstico.
Bibliografia: Dalgalarrondo, P. (2008). Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2º Ed. Porto
Alegre: Artmed Editora.
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QUESTÃO: 19
CANDIDATO(S): Bárbara de Aguiar Rezende
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo Alchieri, Noronha e Prime (2003) os testes psicológicos são “instrumentos objetivos e
padronizados de investigação do comportamento, que informam sobre a organização normal dos comportamentos
exigidos na execução de testes ou de suas perturbações em condições patológicas”.
Referência bibliográfica: Machado, Adriani Picchetto manual de avaliação psicológica/Adriane Picchetto Machado,
Valéria Cristina Morona. – Curitiba: unificado 2007. Psicologia Aplicada. Pág 19 – 20.
QUESTÃO: 22
CANDIDATO(S): Bárbara de Aguiar Rezende
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa que abrange os requisitos da questão é a letra C. Na APS não fala diretamente sobre

primeiro contato; de modo que seja requisito.
A APS tem como fundamentos, segundo a PNAB:
» possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados
como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito a fim de permitir o
planejamento e a programação descentralizados, e em consonância com o princípio da equidade;
» efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda
espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação;
trabalho de forma interdisciplinar e em equipe e a coordenação do cuidado na rede de serviços; »
desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; » valorizar os profissionais de saúde por
meio do estímulo e acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
» realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação; » estimular a participação popular e o controle social. Para operacionalização
da política no Brasil, utiliza-se de uma estratégia nacional prioritária que é a Saúde da Família de acordo com
os preceitos do Sistema Único de Saúde. O entrelaçamento dessas duas políticas vai ocorrer no campo das
práticas, nos municípios e nas equipes de APS, como já se tem demonstrado nas experiências em curso no
país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

CARGO: TÉCNICO SUPERIOR EM ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA – ARQUITETO
QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Joellyse Cecília Freitas Valadão
RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. No enunciado não havia especificação dos elementos, o que poderia induzir o
candidato a erro de interpretação das alternativas.

CARGO: TÉCNICO SUPERIOR EM ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA – ENGENHEIRO CIVIL
QUESTÃO: 10
CANDIDATO(S): Marcos Wuesley Sousa
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A opção D está CORRETA. A oração principal “nos reconheceremos o mérito”, se fizer (oração
subordinada adverbial condicional). A segunda oração “se fizer” não é subordinada adverbial temporal (quando eu
fizer).
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QUESTÃO: 14
CANDIDATO(S): Marcos Wuesley Sousa
RECURSO:INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa C está correta de acordo com a flexão verbal. O verbo “desejar” está conjugado
no presente do indicativo tendo como sujeito oculto “nós”. Caso estivesse conjugado no singular, com o sujeito oculto
“eu”, não alteraria os verbos das outras orações. O verbo “desejar” pertence à primeira oração. “Desejo que TU triunfes
e (tu) venças” ou “desejamos que TU triunfes e (tu) venças”. Os verbos “triunfar” e “vencer” estão conjugados no
presente do subjuntivo e concordando com o pronome de segunda pessoa. Portanto, não há divergência em relação à
flexão verbal. Pelas justificativas apresentadas, permanece inalterado o gabarito oficial.
QUESTÃO: 16
CANDIDATO(S): Eliton Lopes de Souza
RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Dosagem: processo de se estabelecer as proporções dos materiais, seja em volume (preparado na
obra, através de padiolas, pelos volumes aparentes dos materiais) ou em massa (preparado em usina, através de
balança de precisão com correção da umidade).
Mistura: processo na qual se procura garantir homogeneidade de todos os componentes do concreto. Cada partícula do
cimento deve estar em contato com a água, formando uma pasta homogênea e que envolva totalmente os agregados.
A mistura pode ser manual ou mecânica. Logo a alternativa B se refere ao conceito de mistura, a alternativa está
incorreta.
QUESTÃO: 21
CANDIDATO(S): Alan Patrezzi Gonçalves Silva
RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. As alternativas A e B atendem ao enunciado da questão.
QUESTÃO: 25
CANDIDATO(S): Alan Patrezzi Gonçalves Silva
RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. As alternativas B e C atendem ao enunciado da questão, conforme o disposto na
NBR6118.

Belo Horizonte, 16 de Março de 2017.
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