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Belo Horizonte, 08 de novembro de 2016. 
 
À 
Comissão Especial de Concurso Público 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/MG 
 
 

Ref.: Recurso Administrativo – CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016. 
 
 
Foram enviados recursos contra questões das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, conforme resumo a seguir: 
 

Nº DA PROVA PROVA Nº DA QUESTÃO 

12 Língua Portuguesa 02, 10, 12, 14, 15 

14 Conhecimentos Gerais 22, 23 

30 Técnico de Enfermagem 39 

40 Advogado 34, 39 

 
 
NOSSO PARECER: 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA Nº 12 – QUESTÃO 02 - RECURSO INDEFERIDO O autor do texto cita 
Hemingway como exemplo de uma pessoa que disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela 
última vez e o autor, diferentemente, mostra que devemos observar o que nos cerca e valorizar o nosso olhar 
para o que fazemos, para “ver” de fato o que está ao redor. 
Ao longo do texto, o autor ressalta a indiferença que se instala no olhar das pessoas com o passar dos tempos. 
Ele sugere ao leitor que experimente ver pela primeira vez o que se vê todo dia, sem ver. Ele propõe um 
exercício contra a indiferença e a mensagem ao final do texto é para valorizar o olhar da criança e do poeta. 
Pelas justificativas apresentadas, a afirmação III não está de acordo com o texto. Permanece, portanto, 
Inalterado o Gabarito Oficial. 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA Nº 12 – QUESTÃO 10 - RECURSO INDEFERIDO Em relação ao 
questionamento do candidato, o edital contempla no item MORFOLOGIA as classes de palavras. Entende-se que 
a Morfologia “ocupa-se das diversas classes de palavras, isoladamente, analisando-lhes a estrutura, a formação, 
as flexões e propriedades” (Domingos Paschoal Cegalla). 
São dez as classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, 
preposição e interjeição.  
A questão 10 versa sobre a incorreção de acordo com a norma culta da língua, tendo em vista o uso dos verbos 
na língua corrente. 
Portanto, não há justificativa plausível para a anulação da questão, uma vez que “verbo” está contemplado no 
edital dentro do item Morfologia. Permanece, portanto, Inalterado o Gabarito Oficial. 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA Nº 12 – QUESTÃO 12 - RECURSO INDEFERIDO A frase “Naquele prédio 
há uma placa: precisa-se de faxineiros” está correta de acordo com a norma culta, pois o verbo “precisar” está na 
terceira pessoa do singular seguido de “se” que é índice de indeterminação do sujeito. Observe que o verbo 
“precisar” é transitivo indireto e vem seguido da preposição “de”, por esse motivo a frase é analisada como sujeito 
indeterminado. Não há possibilidade alguma da transposição dessa frase para a voz passiva por se tratar de um 
verbo transitivo indireto. 
Portanto, não há justificativa plausível para a anulação da referida questão. Permanece, portanto, Inalterado o 
Gabarito Oficial. 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA Nº 12 – QUESTÃO 14 - RECURSO DEFERIDO Após análise de recurso 
apresentado esta banca verificou que houve erro na divulgação da resposta, sendo correta para a questão a 
alternativa “B”. Fica, portanto, alterado o Gabarito Oficial. 
 
A frase: "A campanha do candidato a prefeito visa a conquistar os eleitores indecisos" está correta, pois o verbo 
"visar" é transitivo indireto quando significa "desejar, pretender". Sendo assim, há a necessidade da preposição 
"a". Há uma regra que diz" quando o verbo "visar" vier seguido de verbo no infinitivo, pode ser empregado sem 
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preposição. Domingos Paschoal Cegalla, em sua Novíssima gramática da Língua Portuguesa (página 512) diz " 
Na acepção de ter em vista, ter como objetivo, pretender, objetivar, rege objeto indireto (preposição a). 
Entretanto, nessa última acepção, não é sintaxe condenável dar ao verbo visar objeto direto." Observemos que a 
conjunção coordenativa adversativa "entretanto" exprime contraste, oposição. Em vista do exposto, a frase está 
correta e o enunciado da questão pede que se marque a alternativa que CONTRARIA a norma culta, o que 
confere à alternativa B. 
 
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA Nº 12 – QUESTÃO 15 - RECURSO DEFERIDO Após análise de recurso 
apresentado esta banca verificou que houve erro na divulgação da resposta, sendo correta para a questão a 
alternativa “D”. Fica, portanto, alterado o Gabarito Oficial. 
 
O comando da questão pede para que se marque “a frase em que a pontuação está incorreta, de acordo com as 
regras prescritas pela língua padrão”, o que confere à alternativa D. 
As alternativas A, B e C estão corretamente pontuadas, já na frase “Os turistas pareciam estar encantados, com 
a cidade romana” ocorre erro de pontuação, pois “com a cidade romana” funciona como complemento nominal do 
adjetivo “encantados” e por esse motivo não poderia haver sinal de pontuação. 
Portanto, a questão não será anulada, prevalecendo o gabarito oficial. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 14 – QUESTÃO 22 - RECURSO INDEFERIDO Trata-se, na 
espécie, de recurso Administrativo, em apertada síntese, a alteração do gabarito da questão de número 22 da 
alternativa “ A” para a alternativa “B”, ao argumento de que o bioma mais devastado no Brasil é o Cerrado. 
Instruiu seu recurso com reportagens e matérias relacionadas a questão. 
Contudo, melhor sorte não socorre a recorrente, senão, vejamos: 
Consoante se depreende nos dados divulgados pelo IBGE e outras fontes confiáveis (links abaixo), o bioma mais 
devastado no Brasil, sem margem de dúvidas, é a mata Atlântica, contando com apenas aproximadamente 7% 
da sua distribuição original. 
Quanto a matéria e as razões carreadas no recurso (Vegetação de cerrado é maior vítima da devastação no 
Brasil, mostra IBGE), temos que suas informações não se prestam para fundamentar e validar as alegações 
ventiladas no recurso pois, após detida análise da matéria temos que definitivamente o cerrado não é o bioma 
mais devastado do Brasil, sendo certo que apenas durante o período de 2000/2012 a vegetação rasteira 
composta por arbustos e espécies herbáceas, encontrada predominantemente no Cerrado, na Caatinga e nos 
Pampas do país, foram as maiores vítimas da devastação ambiental no período entre 2000 e 2012 no Brasil, 
logo, não foi o BIOMA CERRADO o mais devastado, mas sim vegetação encontrada neste bioma e outros. 
É óbvio e inquestionável a realidade da devastação do bioma cerrado no país, todavia, não é o bioma mais 
devastado do Brasil, motivo pelo qual o indeferimento do recurso  é medida que se impõe. 
Abaixo fontes seguras e concretas que fundamentam a presente decisão. 
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/biomas-brasileiros.html 
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/ibge-mata-atlantica-e-bioma-mais-devastado-no-pais-
depois-vem-pampa-cerrado-e-caatinga/ 
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento_no_Brasil 
Permanece, portanto, Inalterado o Gabarito Oficial. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 14 – QUESTÃO 23 - RECURSO INDEFERIDO Cuida-se de recurso 
administrativo apresentado, em face da questão de nº. 23 no qual informa, em suma, que o enunciado da 
questão é omisso, impreciso e obscuro, por não trazer em seu contexto o período de realização do estudo 
promovida pela FIRJAN, dificultando, por derradeiro, a resolução da questão. 
Pleiteia, ao final, pela sua anulação atribuindo a todos os candidatos a respectiva pontuação. 
Todavia, razão não assiste ao recorrente. 
Ora, inicialmente, temos que o simples fato de não constar expressamente no enunciado da questão o período de 
realização da pesquisa da FIRJAN, terminantemente, não impede, interfere ou impossibilita o candidato a sua 
resolução. Isto porque, o período de realização da pesquisa não influência na resposta haja vista que nenhuma 
das cidades ofertadas nas alternativas enquadram-se nos critérios discriminados no enunciado. Inclusive, pela 
leitura atenta ao edital evidencia-se a exigência de conhecimentos acerca de ATUALIDADES do candidato, 
sendo certo que referida pesquisa se deu recentemente. Portanto, sem nenhuma razão a argumentação 
ventilada. A bem da verdade, não é o caso de atecnia pedagógica, mas de conhecimentos acerca de fatos e 
notícias relevantes e respeitáveis acerca dos Municípios mineiros no qual merecem destaque e conhecimento de 
todos os brasileiros. 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/biomas-brasileiros.html
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/ibge-mata-atlantica-e-bioma-mais-devastado-no-pais-depois-vem-pampa-cerrado-e-caatinga/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/ibge-mata-atlantica-e-bioma-mais-devastado-no-pais-depois-vem-pampa-cerrado-e-caatinga/
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento_no_Brasil
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Assim sendo, julga-se improcedente o recurso manejado. Permanece, portanto, Inalterado o Gabarito Oficial. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Técnico de Enfermagem) Nº 30 – QUESTÃO 39 - RECURSO 
DEFERIDO Algumas palavras foram subtraídas do texto original para dar a alternativa um sentido de frase e não 
de formulário como foi escrita originalmente. Porém, a falta do termo “e/ou” no final da frase comprometeu o 
entendimendo da mesma, deu-se a impressão de que o acolhimento deveria ser dado a mãe e ao seu 
acompanhante, independente de quem seja. Fica, portanto, anulada a questão. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº 40 (Advogado) – QUESTÃO 34 - RECURSO DEFERIDO 
Trata-se de recurso administrativo apresentado em face da questão de nº. 34 da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de advogado. 
Informa o recorrente, em apertada síntese, que a alternativa considerada como correta afronta a Emenda 
Constitucional 76/2013, motivo pelo qual ausente na questão alternativa passível de marcação. 
E, após detida análise das razões recursais, temos que razão assiste ao recorrente pois, de fato, evidencia-se na 
questão a ausência de alternativa correta, assim sendo, a anulação é medida que se impõe, atribuindo a todos os 
concorrentes a respectiva pontuação. Fica, portanto, anulada a questão. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº 40 (Advogado) – QUESTÃO 39 - RECURSO INDEFERIDO 
Trata-se, na espécie, de recurso Administrativo proposto, em face da questão de nº. 39, no qual pleiteia, em 
apertada síntese, pela anulação da referida questão em razão de suposta contrariedade em face do art. 4º do 
CPC/73. 
Todavia, sem nenhuma razão a recorrente. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o CPC de 1973 não encontra-se mais em vigor em razão da lei 13.105/2015, 
no qual houve a publicação do Novo Código de Processo Civil, estando, inclusive, em pleno vigo desde o início 
do corrente ano. 
Ademais, pela simples leitura dos artigos 17º/20º do NCPC, temos que as alternativas representam cópia integral 
e literal dos dispositivos legais. Assim sendo, não merecem prosperar as razões apresentadas tendo em vista a 
impertinência e superação da matéria, motivo pelo qual a manutenção da resposta divulgada é medida que se 
impõe e o indeferimento do recurso consequência lógica. Permanece, portanto, Inalterado o Gabarito Oficial. 
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
 
Atenciosamente, 
 
Tendência Assessoria e Consultoria Ltda 
Gerência de Concursos 


