
SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS 

  

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, 

para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente 

contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e 

esclarecimentos de questões: 

 

Banca Examinadora do Concurso Publico. 
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RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO 

PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CANDEAL 

 

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
QUESTÃO: 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 

A alternativa B afirma que “A representação da mulher negra na mídia vai ao encontro 

dos anseios da comunidade negra”, deve-se observar que essa representação não vai 

“ao encontro dos anseios”, mas “de encontro” aos anseios, o que invalida a alternativa. 

 

QUESTÃO: 02 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Segundo o texto, a autora considera a expressão racista por desconsiderar a 

importância de apresentar a história da cultura negra, não apenas como uma data de 

celebração. Sendo assim, a expressão não impede que se celebre a memória de 

Zumbi dos Palmares, mas trata-se de uma tentativa de silenciamento da memória 

negra, de um coletivo. A ação de comemorar/celebrar não é, dessa forma, 

impossibilitada, mas tem a sua visibilidade tirada. 

 

QUESTÃO: 04 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O texto não afirma que o combate ao racismo deve ser perene, mas que deve existir 

até o dia em que todas as pessoas negras forem livres. Dessa forma, é necessário 

combater o racismo enquanto ele existir, seu ocaso, implica no ocaso da luta. 

 
QUESTÃO: 10 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O candidato desconsidera o que a alternativa coloca como “ato de traição”. Não 

existem elementos que comprovem ou sugiram tal ato, uma vez que um tiro pelas 



SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

costas pode ocorrem em inúmeras possibilidades. Esse elemento valida o gabarito 

preliminar. 

QUESTÃO: 20 
Resposta 1: INDEFERIDO 
 

Pedimos ao recorrente que observe o conectivo adversativo “mas” que a torna a 

alternativa incorreta. 

Analise o que diz a letra E – “Ao contrário dos fios metálicos, os fios de vidro não 

enferrujam, não oxidam, mas sofrem com a ação de agentes químicos.” 

 

Pedimos ao recorrente que leia o conteúdo do site que consta na questão. 

Com a evolução da tecnologia, os tradicionais cabos metálicos foram substituídos por 

cabos de fibra óptica. A fibra óptica é um filamento de vidro, que também pode ser de 

material produzido com polímero, que tem alta capacidade de transmitir os raios de 

luz. Ela foi inventada pelo físico indiano Narinder Singh Kapany. 

 

O funcionamento desses cabos ocorre de forma bem simples. Cada filamento que 

constitui o cabo de fibra óptica é basicamente formado por um núcleo central de vidro, 

por onde ocorre a transmissão da luz, que possui alto índice de refração e de uma 

casca envolvente, também feita de vidro, porém com índice de refração menor em 

relação ao núcleo. A transmissão da luz pela fibra óptica segue o princípio da 

reflexão. Em uma das extremidades do cabo óptico é lançado um feixe de luz que, 

pelas características ópticas da fibra, percorre todo o cabo por meio de sucessivas 

reflexões até chegar ao seu destino final. 

 

Reflexão é quando a luz, propagando-se em um determinado meio, atinge uma 

superfície e retorna para o meio que estava se propagando. 

 

Os feixes de luz que penetram no cabo óptico sofrem várias reflexões na superfície de 

separação entre os dois vidros que o formam e dessa maneira a luz caminha, podendo 

percorrer vários quilômetros de distância, uma vez que a energia nas reflexões não é 

calculável. Utilizadas como meio para transmissão de ondas eletromagnéticas, como a 

luz, por exemplo, elas são feitas em vidro porque esse material absorve menos essas 

ondas. 

 

A transmissão de informações pela fibra óptica ocorre através de um aparelho especial 

denominado de infoduto, que possui um fotoemissor que faz a conversão da luz em 

sinais elétricos. A luz que é refletida no interior do cabo óptico pode ser transformada 

em sinal elétrico, sonoro ou até mesmo luminoso, dependendo da informação que é 

transmitida. As fibras ópticas são utilizadas principalmente nas telecomunicações, pois 

apresentam várias vantagens em relação ao uso dos antigos cabos metálicos, 

conheça as vantagens da utilização das fibras ópticas: 
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 Tem maior capacidade para transportar informações; 

 A matéria prima para sua fabricação, a sílica, é muito mais abundante que os metais 

e possui baixo custo de produção; 

 Não sofrem com as interferências elétricas nem magnéticas, além de dificultar um 

possível grampeamento; 

 A comunicação é mais confiável, pois são imunes a falhas; 

 Ao contrário dos fios metálicos, os fios de vidro não enferrujam, não oxidam e 

não sofrem com a ação de agentes químicos. 

(Por: Marco Aurélio da Silva. Equipe Brasil Escola) -

 (http://www.brasilescola.com/fisica/fibra-optica.htm) 
 

 
Resposta 2: INDEFERIDO 

O conteúdo é amplo e centrado em conceitos e informações. 

O item: “Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet.” – na sua abrangência, 

contempla “fibra óptica”. 

A questão está construída com base em informações tecnológicas. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

QUESTÃO: 28 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA ‘B’ 

 

QUESTÃO: 30 
Resposta: INDEFERIDO 
A questão apresenta os sinais e sintomas da amebíase de forma ampla, sem 
colocar em evidencia suas fases da mais comum a mais complicada por não ver 
importância nessa diferenciação, já que a questão se refere em uma suspeita de 
diagnóstico podendo esse paciente se apresentar ao profissional de enfermagem 
em qualquer fase da doença. O fato de não ter sido citado o sintoma de 
emagrecimento não torna a questão inválida, já que a mesma se refere a alguns 
sinais e sintomas não sendo obrigatório que todos sejam citados na questão 
como é citado no livro de Parasitologia (REY, 2011). Portanto a questão trata de 
forma ampla da doença, focando em uma suspeita de diagnóstico pelo 
profissional de enfermagem.  

 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/fibra-optica.htm
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CARGO: ODONTOLOGO 

QUESTÃO: 26 
Resposta: INDEFERIDO 
A alternativa ‘A’, não pode ser considerada correta. O ceod  é utilizado apenas para a 
dentição decídua até os 11 anos de idade. Todas as alternativas são incorretas exceto a 
‘E’ (10 dentes/ 230 dentes acometidos por cáries X 100 = 4,3%).  

 

QUESTÃO: 28 
Resposta: INDEFERIDO 
A resposta adequada é a alternativa ‘D’. A colite pseudomembranosa colocada pelo 
recorrente no recurso é proveniente do uso do Parenzime, analgésico e antiinflamatório 
com uso já pouco indicado, especialmente nas suas versões combinadas. A tetraciclina 
como tem degradação estomacal e eliminação hepática, provoca danos nestes sistemas. 

 

CARGO:  PROFESSOR DE INGLÊS 

QUESTÃO: 21 
Resposta: INDEFERIDO 

A alternativa "d" afirma sem dúvida que haverá conflito e o texto diz, "perhaps the 

world's most fearsome weapon of mass destruction", o que não afirma totalmente, 

tornando a alternativa correta.   

 

QUESTÃO: 23 
Resposta: INDEFERIDO 

A alternativa "d", "community" independente do seu significado, funciona como 

substantivo na oração, tanto que "international" a caracteriza, sendo seu adjetivo. Já a 

alternativa "b", "our" é um adjetivo possessivo, pois caracteriza "shared future" e não 

um pronome possessivo, se não seria "ours", que esse sim substituiria um 

nome, tornando a alternativa correta.  

 
 
QUESTÃO: 25 
Resposta: INDEFERIDO 

Na alternativa "d, tanto "gas" quanto greenhouse caracterizam "emissions", os 

tornando adjetivos, sendo assim a alternativa está correta. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO: 24 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O recorrente inicia a contestação do gabarito oficial dizendo: “De fato, assiste razão à 
Banca quando afirma, na assertiva ‘B’ que na fase pré-escola a criança tem que ser 
envolvida em ‘Atividades essencialmente lúdicas’, ...” – mas contesta o que ele mesmo 
entende por correto – que é o gabarito oficial, baseando-se, talvez, no trecho: “O aluno 
dá salto qualitativo neste ciclo ...” – Talvez associando “SALTO” APENAS à 
movimentação física.  

VAMOS LER O CONTEXTO DA QUESTÃO PARA ENTENDER O QUE ESTÁ SENDO 
COBRADO: 

O que se pode entender com o enunciado: “O aluno dá salto qualitativo neste ciclo ...” 

É que o aluno está em desenvolvimento – o que é normal no ser humano – no seu 
ciclo evolutivo de vida. 

Vamos detalhar o texto que estrutura a questão: 

O primeiro ciclo vai da pré-escola até a 3ª serie. 

É o ciclo de organização da identidade dos dados da realidade. 

Nele, o aluno encontra-se no momento da síncrese.  Síncrese quer dizer= ponto de 
partida para a exposição de determinado assunto, sendo o momento para explicitar a 
visão de conjunto do todo. 

(http://www.celsovasconcellos.com.br/Textos/MDSA-AEC.pdf) 

Tem uma visão sincrética da realidade. 

Os dados aparecem (são identificados) de forma difusa, misturados. 

Cabe à escola, particularmente ao professor, organizar a identificação desses dados 
constatados e descritos pelo aluno para que ele possa formar sistemas, encontrar as 
relações entre as coisas, identificando as semelhanças e as diferenças (1992, p. 35). 

  

 

CARGO: PSICOLOGO 

QUESTÃO: 29 
Resposta: DEFERIDO 
ANULADA 

 

http://www.celsovasconcellos.com.br/Textos/MDSA-AEC.pdf
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A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
QUESTÃO: 02 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Os vocábulos “registrada” (verbo) e “registro” (substantivo) estão adequadamente 

aplicados na questão. Observe-se: 

O “registro” refere-se ao ato de registrar, na situação expressa no texto, a ação de 

fotografar. 

O verbo “registrar” tem como sujeito o substantivo “experiência”, dessa forma tem-se 

duas experiências: 

1. A experiência de fotografar; 

2. A experiência vivida, isto é, a experiência que está sendo “registrada”. 

 
QUESTÃO: 03 
Resposta: INDEFERIDO 
 
A expressão status quo, de origem latina, compõe, assim como diversas outras 

palavras de variadas línguas, o vocabulário da língua portuguesa falada no Brasil.  

 
QUESTÃO: 09 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Os vocábulos “viagem” e “viajem” são possíveis do ponto de vista ortográfico, uma vez 

que a conjugação “viajem” é possível tanto na terceira pessoa do plural no tempo 

presente do modo subjuntivo “que eles/elas viajem” como na terceira pessoa do plural 

do modo imperativo afirmativo e negativo: “viajem eles/elas”/ “não viajem eles/elas”  

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO: 29 
Resposta: INDEFERIDO 
 

É importante ressaltar que qualquer falha além do nome errado “gmeil” torna a 

questão com dados mais diferentes ainda; errada por conta de uma letra usada 

indevidamente. Isto é, piora a diferença, o erro da questão, que vai justificar a 

diferença mencionada. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

QUESTÃO: 14 
Resposta: INDEFERIDO 
 

1 – A questão está organizada com todas as alternativas: (a; b; c; d) bem claras e bem 

explicadas, não permitindo que haja a mínima dúvida sobre o que se encontra escrito. 

2 – Para facilitar a compreensão da questão na sua totalidade, a Banca se preocupou 

em sequencias das informações, facilitando e/ou garantindo, desta forma, o acerto da 

questão. 

3 – Pedimos que a recorrente releia (calmamente) a questão para entender o que de 

fato se cobra e comprovar as informações que registramos nos itens 1 e 2. 

4 – Indicamos algumas bibliografias virtuais para consulta: 

4. 1 – (http://www.nogueira.eti.br/profmarcio/obras/Redes.pdf) 
4. 2 – (http://www.eniopadilha.com.br/documentos/tv_digital_web.pdf) 
4.  3  – http://correio.fdvmg.edu.br/downloads/DET422/Introducao_Redes_Computadores.pdf) 

 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
QUESTÃO: 27 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
QUESTÃO: 29 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA ‘D’ 
 

 
CARGO: GUARDA MUNICIPAL / GARI 
 
QUESTÃO: 26 
Resposta: DEFERIDO 
GABARITO ALTERADO PARA LETRA ‘E’ 
 

 

http://www.nogueira.eti.br/profmarcio/obras/Redes.pdf
http://www.eniopadilha.com.br/documentos/tv_digital_web.pdf
http://correio.fdvmg.edu.br/downloads/DET422/Introducao_Redes_Computadores.pdf

