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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
 
Questão: 15 
Candidatas: ANA PAULA GOMES e JESSICA CARDOSO MIRANDA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 18, 25, 32 e 35 
Candidato: DIONE PEREIRA DA SILVA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme Edital item 18.4 Não serão reconhecidos os recursos que não 
estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do 
prazo estabelecido neste Edital, ou entregue no local de realização das inscrições 
presenciais. 
 
 
Questão: 23 
Candidato: HUDSON PINHEIRO NUNES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a letra “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
 
Questão: 32 
Candidatos: ANA PAULA GOMES, HUDSON PINHEIRO NUNES e JESSICA 
CARDOSO MIRANDA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a letra “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE FORMOSO - MG 
EDITAL 001/2015 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão: 14 
Candidata: SANDRA PEREIRA NERES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Substituindo-se o segmento em destaque pelo colocado entre parênteses 
ao final da frase, o verbo que deverá manter-se no singular está em: 
a) Havia gente não sabia para que estava ali. (pesquisadores) 
b) Bem disse Piaget... (os que mais conheciam a sua obra) 
c) Assim pensava o maior arquiteto... (grandes arquitetos como Niemeyer) 
d) O conhecimento resolve os problemas da vida... (As intervenções ) 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
A candidata alega que faltou um artigo ou outra palavra antes do advérbio “não”. 
Mesmo tendo sido omitido o pronome relativo “que” antes do advérbio “não”, omissão que 
é facilmente percebida por qualquer usuário da língua portuguesa, o que se avalia na 
questão é sintaxe de concordância verbal – de outro modo, o verbo haver no sentido de 
existir NÃO admite flexão no plural. Assim, a “falta” do relativo em NADA comprometeria a 
análise da questão. 
 
 
Questão: 18 
Candidata: SANDRA PEREIRA NERES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: “ Encontrei o livro professor _______ se referiu”. 
Preenche corretamente a lacuna da frase acima o que consta em: 
a) de que 
b) na qual 
c) a qual 
d) a que 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
A candidata alega ter faltado um artigo antes da palavra “professor”. 
Ainda que esteja constando em ata, no dia da realização do concurso, faz-se necessário 
considerar: 

1 – A prova é para o nível superior, logo, a omissão desse artigo em NADA 
compromete a legibilidade da questão! 
2 – A análise da validade de uma questão tem a ver com a sua clareza, bem como 
com a objetividade do objeto de ensino avaliado. Logo, a questão em tela busca 
avaliar a regência do verbo referir. 
Assim, a lacuna seria corretamente preenchida com “ a que” já que o verbo referir 
é regido pela preposição “a”, de outro modo, “exige” a preposição “a”. 
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Questão: 19 
Candidata: SANDRA PEREIRA NERES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Como podem ver, a educação apresenta muitos tipos de violência. 
A relação lógico-semântica estabelecida no período acima é 
a) Causal 
b) Comparativa 
c) Conformativa 
d) Consecutiva 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
A candidata alega que a conjunção “como” é comparativa, o que é verdade. 
Entretanto, pede-se para identificar a relação lógico-semântica do “como” no 
contexto “Como podem ver...” 
Nesse contexto, poder-se-ia substituir o “como” por “conforme” o que comprova que a 
relação é de conformidade, e não de causa. 
Se o “como” fosse substituído por “porque” – causa, não haveria a mesma relação de 
sentido, além do mais, o enunciado ficaria incoerente. 
 
 
Questão: 20 
Candidata: SANDRA PEREIRA NERES 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 30 
Candidata: SANDRA PEREIRA NERES 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No programa de provas contém atuação do Assistente Social junto aos 
Programas Sociais. Todos os cadernos de orientações dos programas citam as 
responsabilidades e atribuições do técnico de nível superior, que podem ser: formação em 
Serviço Social, Psicologia e/ ou outra profissão que compõe o SUAS. A questão é clara 
quando pergunta da responsabilidade do profissional de nível superior. A única alternativa 
que é de responsabilidade do nível superior é a letra “A”. As demais são de 
responsabilidade do técnico de nível médio. 
 
Conserva-se o gabarito. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 
Questão: 20 
Candidato: DIANDES PEREIRA VIANA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
 
 
Questão: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Candidato: DIANDES PEREIRA VIANA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Julgamos pelo indeferimento, pois o programa de prova (conteúdo 
programático) para conhecimentos específicos de fisioterapia é claro e objetivo ao citar 
“Reabilitação em neurologia: Processos neurológicos motores periféricos..., 
Avaliação fisioterápica do paciente. Semiologia fisioterápica...” – lembrando que para 
uma avaliação de excelência é imprescindível que o fisioterapeuta tenha um vasto 
conhecimento de anatomia e fisiologia, o que de maneira alguma poderia excluir a noção 
de músculos e suas inervações. 
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CARGO: OPERÁRIO 
 
Questão: 05 
Candidato: ALEX BATISTA RODRIGUES FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Não empine perto da rede elétrica, em cima de lajes e telhados e em 
lugares movimentados; 

A expressão e palavra destacas assumem função de 
a) Advérbio 
b) Substantivo 
c) Adjetivo 
d) Verbo 
 
Julgo IMPROCEDENTE o recurso. 
 
O termo “em cima de lajes e telhados” assume função adverbial. 
O candidato desconsiderou que a expressão toda está sublinhada e nela temos uma 
expressão que dá ideia de lugar, assim, assume função adverbial. 
Nesse contexto, as palavras Lajes e telhados compõem uma expressão que dá ideia de 
lugar. Não se pediu a classificação da palavra isoladamente, mas considerando a 
FUNÇÃO num dado contexto. 
 
 
Questão: 23 
Candidato: TAIRONE RODRIGUES FERREIRA 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: Conforme Edital item 18.4 Não serão reconhecidos os recursos que não 
estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do 
prazo estabelecido neste Edital, ou entregue no local de realização das inscrições 
presenciais. 
 
 
Questão: 23 
Candidatos: ALEX BATISTA RODRIGUES FERREIRA e EBRAIM PEREIRA DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “C” e não a letra “D” conforme divulgado 
anteriormente. 
 
 
Questão: 32 
Candidatos: ALEX BATISTA RODRIGUES FERREIRA e EBRAIM PEREIRA DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: A alternativa correta é a letra “D” e não a letra “C” conforme divulgado 
anteriormente. 
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Questão: 34 
Candidatos: ALEX BATISTA RODRIGUES FERREIRA e EBRAIM PEREIRA DA SILVA 
Recurso(s): DEFERIDO 
Justificativa: NULA 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 
Questão: 35 
Candidato: LUCIENE FERREIRA AMARAL 
Recurso(s): INDEFERIDO 
Justificativa: No enunciado se pede que seja identificada apenas a exceção relativa à 
utilização da avaliação de desempenho nas organizações, quanto aos seus propósitos e 
aplicações, e a alternativa que deve ser assinalada é a de letra B, PORQUE “os 
propósitos em monitorar pessoas enquanto indicativo do desempenho e dos resultados 
alcançados por elas no trabalho”... é correto afirmar; entretanto, não estão atreladas ou 
condicionadas a determinações e expectativas prévias da organização para aqueles 
funcionários (pessoas) e sim voltadas para o que se espera em termos de desempenho 
para o cargo em questão, ou que foi previamente desenhado, antes mesmo da proposta 
de avaliação de desempenho. 
É imprescindível lembrar sempre, segundo Chiavenato e demais autores em Psicologia 
Organizacional, do cuidado ético com os instrumentos de avaliação de desempenho, pois 
a organização deve sim, determinar o que espera de desempenho no cargo, senão todo o 
processo avaliativo atingiria níveis pessoais de fiscalização de desempenho e/ou de 
produção, e não corresponderia a uma avaliação ética e responsável por buscar recursos 
de melhoria para desempenho no cargo e na execução das atribuições do mesmo.  
 
Portanto, conserva-se gabarito letra “B”. 
 

 
 

Teófilo Otoni, 09 de Maio de 2016 


