
 

CONCURSO PÚBLICO DO IPASMUN - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

CARGO: AUXILIAR PREVIDENCIÁRIO 

Questão: 09 
Candidata: THAIS ROCHA DE SOUZA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Estou entre a crença e a descrença no Brasil. 
Sobre a palavra destacada, julgue as assertivas como VERDADEIRAS ou FALSAS. 

I- É uma palavra trissílaba e paroxítona. 
II- É uma palavra que tem o seu sentido alterado pelo acrescimento de um prefixo. 
III- É formada pelo processo de derivação regressiva. 
IV- Possui um dígrafo na sua formação. 

São corretos: 

a- I e II 
b- I, II e IV 
c- II, III e IV 
d- III e IV 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. Na palavra descrença não se tem dígrafo, mas sim, 
encontros consonantais. Dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para 
representar um único som. Na palavra DESCRENÇA, temos sc que é um encontro 
consonantal, bem como cr. 

 
Questão: 12 
Candidata: OLIVIA COUTINHO SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Entenda a descrença do autor! 
Transpondo-se a forma verbal destacada para a segunda pessoa do singular, tem-se: 

a- Entendas a descrença do autor! 
b- Entendais a descrença do autor! 
c- Entende a descrença do autor! 
d- Entendeis a descrença do autor! 

 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso já que a candidata desconsidera o conceito primordial 
para resolução da questão: uso do modo imperativo. 
A questão não apresenta qualquer problema, nem de ordem conceitual, nem de clareza 
nos enunciados. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA 

 
 
Questão: 04 
Candidata: MARKELI BATISTA PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: O ponto de vista básico defendido por Betinho face à absolvição de Collor 
é: 

a- O STF é pernicioso. 
b- A absolvição do ex-presidente Collor foi um fato grave. 
c- Os juízes que absolveram Collor liquidaram a democracia. 
d- O STF deve ser extinto.  

 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
A candidata alega que o ponto de vista defendido por Betinho é que o STF deva ser 
extinto, e ressalta que o autor conclui “minha conclusão é que devemos acabar.... Como 
mostra a passagem, o autor conclui afirmando isso, no entanto, ele defende que “A 
absolvição do ex-presidente Collor foi um fato grave” tanto é que as demais ideias 
reafirmam/ sustentam/mostram o motivo que a absolvição do Collor foi um erro. 
 

Questão: 16 
Candidata: MARKELI BATISTA PEREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Assinale a alternativa em que as palavras preencham corretamente as 
lacunas: 

1.Justiça é _____. 
2.É _____ a entrada de pessoas estranhas. 
3. A bebida gelada sempre é ____. 
 
a- necessária, permitido, gostoso. 
b- necessária, permitida, gostoso. 
c- necessário, permitida, gostoso. 
d- necessário, permitida, gostosa. 
 

Julgo IMPROCEDENTE o recurso. Não há qualquer inadequação conceitual na questão. 
O que a candidata alega não condiz com a norma culta. 

Teófilo Otoni, 07 de Março de 2016. 


