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                                  CONCURSO PÚBLICO 
                         MUNICÍPIO DE HELIODORA / MG 

 

                              DECISÃO DOS RECURSOS 

        (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA /MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

453000154 Lais Lima Fermino Agente Administrativo I 

453000050 Fabiano Fernandes Torres Agente Administrativo II 

453000481 Franciny Inacio Da Silva Agente Administrativo II 

453000702 Swelen Azevedo De Souza Agente Administrativo II 

453000086 Irlene Ferreira Nunes Auxiliar de Saúde 

453000152 Maria Imaculada Conceiçao Muinolo Auxiliar de Saúde 

453000192 Geovani Cleyson Dos Santos Auxiliar de Saúde 

453000220 Bruna Carvalho De Souza Auxiliar de Saúde 

453000259 Luana Carla Correa Auxiliar de Saúde 

453000465 Valeria Ramos Ferreira Bueno Auxiliar de Saúde 

453000820 Leticia Stefany Oliveira De Almeida Auxiliar de Saúde 

453001008 Rosa Luiza Ferreira Auxiliar de Saúde 

453000550 Monique De Cassia Dos Santos Alves Auxiliar de Serviço Escolar 

453001096 Maria Aparecida De Souza Fernandes Auxiliar de Serviço Escolar 

453000119 Cristiano Gomes Tenório Enfermeiro 

453000951 Heliane Aparecida Andrade Magalhães Fiscal Municipal 

453001003 Regis Marcelus Nunes Fiscal Municipal 

453001135 Marilia Ferreira Correa Gonçalves Barra Fiscal Municipal 

453001015 Jaqueline Krauss Siqueira Reis Monitor de Informática 

453001094 Sabrina De Cássia Fernandes Monitor de Informática 

453000106 Caroline Euzebio Pereira Recepcionista 

453000700 Daniela Silva Dias Técnico em Higiene Dental 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 

 
 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

 

Cargo: Agente Administrativo I 
 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com a saída de Fernando Henrique Cardoso para disputar as eleições presidenciais de 1994, quem lançou o 
plano Real como ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco foi Rubens Ricupero: 
“O lançamento do real, em 1º de julho de 1994, deu início à segunda fase do plano. À frente do Ministério da 
Fazenda à época estava Rubens Ricupero. A conversão e os cálculos baseados na URV saíram de cena para a 
entrada do real. A partir de então, os juros altos e o dólar barato, com câmbio praticamente fixo, passaram a 
ser os principais instrumentos do governo para controlar a inflação. Em 1999, após a crise da Rússia, o 
governo adotou modelo em três pilares em vigor até hoje: superávit primário (esforço fiscal), câmbio livre e 
metas de inflação.” 
“No governo de Itamar Franco, em 1994, foi desenvolvido e implantado o mais bem sucedido programa de 
controle inflacionário do País, o Plano Real. Mas segundo antigos colaboradores, o ex-presidente foi um 
grande injustiçado neste caso porque se atribuiu a ele um papel secundário na história durante todo o 
processo. Para o ex-ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, que lançou o real em 1º de julho de 1994, ao lado 
de Itamar Franco, na agência da Caixa Econômica Federal no Palácio do Planalto, em Brasília, o ex-presidente 
criou as bases para que o plano de estabilização fosse criado e implantado.” 
Fonte: 
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-
anos 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n15970600416
62.html 
 
 
 

Cargo: Agente Administrativo II 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os anos apresentados não são divisíveis por 4 e portanto não são bissextos. 
2088:4=522 (bissexto) 
2120:4=530(bissexto) 

http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-anos
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-anos
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n1597060041662.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n1597060041662.html
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2244:4=561(bissexto) 
2356:4=589(bissexto) 
2406:4=601 e sobram 2. (não bissexto)  
Resposta: e 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais sustentam que a afirmativa “E” está incompleta. Contudo, a afirmativa permanece 
verdadeira, sendo a única que completa o enunciado. O oposto de “admite-se” alteração é “não admite-se 
alteração”, sendo esta última falsa e aquela verdadeira. 
Fonte: GIACOMONI, James. Orçamento Público. 16 ed. Ampliada, revis., atualiz.. São Paulo: Atlas, 2012. P. 248 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige os conhecimentos necessários para alterar o modo de exibição da calculadora no Sistema 
Operacional em questão.  
Dentre as alternativas apresentadas, a única que realiza este procedimento é clicar no menu exibir selecionar 
a opção científica. Considera-se que a ausência do termo "e" ou da "," não prejudica a compreensão da 
questão, haja vista que em todas as alternativas é especificado o menu seguido da opção a ser selecionada. 
O recurso é improcedente. 
Fonte: Sistema Operacional Microsoft Windows XP. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com a saída de Fernando Henrique Cardoso para disputar as eleições presidenciais de 1994, quem lançou o 
plano Real como ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco foi Rubens Ricupero: 
“O lançamento do real, em 1º de julho de 1994, deu início à segunda fase do plano. À frente do Ministério da 
Fazenda à época estava Rubens Ricupero. A conversão e os cálculos baseados na URV saíram de cena para a 
entrada do real. A partir de então, os juros altos e o dólar barato, com câmbio praticamente fixo, passaram a 
ser os principais instrumentos do governo para controlar a inflação. Em 1999, após a crise da Rússia, o 
governo adotou modelo em três pilares em vigor até hoje: superávit primário (esforço fiscal), câmbio livre e 
metas de inflação.” 
“No governo de Itamar Franco, em 1994, foi desenvolvido e implantado o mais bem sucedido programa de 
controle inflacionário do País, o Plano Real. Mas segundo antigos colaboradores, o ex-presidente foi um 
grande injustiçado neste caso porque se atribuiu a ele um papel secundário na história durante todo o 
processo. Para o ex-ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, que lançou o real em 1º de julho de 1994, ao lado 
de Itamar Franco, na agência da Caixa Econômica Federal no Palácio do Planalto, em Brasília, o ex-presidente 
criou as bases para que o plano de estabilização fosse criado e implantado.” 
Fonte:  
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-
anos 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n15970600416
62.html 
 
Questão: 38 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão. 
 
 
 

http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-anos
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-anos
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n1597060041662.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n1597060041662.html
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Cargo: Auxiliar de Saúde 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A alternativa correta é a “A” e não a “C” como consta no gabarito preliminar. Os valores devem ser menores 
de 120x80. 
Fonte: SBH (fonte: sociedade Brás. De hipertensão http://www.sbh.org.br/geral/faq.asp)   
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O álcool etílico tem ação degermante, dessa forma, todos os itens estariam corretos, deixando a alternativa 
certa. 
Fonte: Pelczar M. Microbiologia. Conceitos e aplicações. Editora Makronn books. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve haver um jejum mínimo de 4 horas para melhor preditividade diagnóstica, isso faz com que haja melhor 
sensibilidade para o processamento pelos métodos analíticos.  
Fonte: Vaz, et al. Imunoensaios, Fundamentos e aplicações. Editora Gen. 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 quilômetros de extensão, cuja ferrovia proporciona 
acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da 
Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 quilômetros por hora. A única 
alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “B”, portanto o gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A primeira jazida explorável comercialmente foi descoberta no Brasil foi descoberta em Lobato, um bairro de 
Salvador na Bahia. A única alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “A”, portanto o 
gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
 As alternativas “A” e “B” respondem o que é pedido no enunciado, portanto a questão deve ser anulada por 
apresentar mais de uma alternativa de resposta. 
Fonte: 
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-
conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm
http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
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Cargo: Auxiliar de Serviço Escolar 

 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
A=15; V=10; F=7 
A+V+F=15+10+7=32 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 quilômetros de extensão, cuja ferrovia proporciona 
acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da 
Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 quilômetros por hora. A única 
alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “B”, portanto o gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A primeira jazida explorável comercialmente foi descoberta no Brasil foi descoberta em Lobato, um bairro de 
Salvador na Bahia. A única alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “A”, portanto o 
gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As alternativas “A” e “B” respondem o que é pedido no enunciado, portanto a questão deve ser anulada por 
apresentar mais de uma alternativa de resposta. 
Fonte: 
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-
conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola 
 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fato ocorreu, como se data na questão em 1969, quando havia uma bipolaridade de poder no mundo entre 
EUA e União das Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), numa disputa em diversos campos da diplomacia 
mundial, envolvendo economia, política, ideologia, cultura e belicosidade que era denominada Guerra Fria. A 
afirmativa incorreta é a C, pois o primeiro homem a chegar ao espaço foi o astronauta soviético, Yuri Gagarin, 
numa missão da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), realizada com êxito em 1961.   
Fonte: http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/apolo-11chegada-homem-lua.htm 

http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm
http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/apolo-11chegada-homem-lua.htm
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Cargo: Fiscal Municipal 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O recurso interposto não procede, pois conforme o conteúdo programático, específico para esse cargo, exige 
do candidato conhecimento de vigilância sanitária tendo como embasamento o Decreto Estadual nº 23430/74 
como referência. 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 quilômetros de extensão, cuja ferrovia proporciona 
acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da 
Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 quilômetros por hora. A única 
alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “B”, portanto o gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A primeira jazida explorável comercialmente foi descoberta no Brasil foi descoberta em Lobato, um bairro de 
Salvador na Bahia. A única alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “A”, portanto o 
gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As alternativas “A” e “B” respondem o que é pedido no enunciado, portanto a questão deve ser anulada por 
apresentar mais de uma alternativa de resposta. 
Fonte: 
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para 
conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola 
 
 

Cargo: Monitor de Informática 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, entende-se como pronomes indefinidos os que “referem-se à 3ª pessoa do discurso, 
designando-a de modo vago, impreciso, indeterminado”, porém, tais pronomes, quando “exprimem 
quantidade, como ‘mais’, ‘menos’, ‘muito’, ‘pouco’ etc., funcionam como advérbios de intensidade.”. 
Portanto, a alternativa C encontra-se incorreta. As demais alternativas encontram-se corretas, ou seja, os 
vocábulos destacados classificam-se como pronomes indefinidos.  
Fonte: 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. rev. 3ª reimp. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2012. p. 186-187. 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 231-236. 
 
 
 
 

http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm
http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para%20conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para%20conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com a saída de Fernando Henrique Cardoso para disputar as eleições presidenciais de 1994, quem lançou o 
plano Real como ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco foi Rubens Ricupero: 
“O lançamento do real, em 1º de julho de 1994, deu início à segunda fase do plano. À frente do Ministério da 
Fazenda à época estava Rubens Ricupero. A conversão e os cálculos baseados na URV saíram de cena para a 
entrada do real. A partir de então, os juros altos e o dólar barato, com câmbio praticamente fixo, passaram a 
ser os principais instrumentos do governo para controlar a inflação. Em 1999, após a crise da Rússia, o 
governo adotou modelo em três pilares em vigor até hoje: superávit primário (esforço fiscal), câmbio livre e 
metas de inflação.” 
“No governo de Itamar Franco, em 1994, foi desenvolvido e implantado o mais bem sucedido programa de 
controle inflacionário do País, o Plano Real. Mas segundo antigos colaboradores, o ex-presidente foi um 
grande injustiçado neste caso porque se atribuiu a ele um papel secundário na história durante todo o 
processo. Para o ex-ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, que lançou o real em 1º de julho de 1994, ao lado 
de Itamar Franco, na agência da Caixa Econômica Federal no Palácio do Planalto, em Brasília, o ex-presidente 
criou as bases para que o plano de estabilização fosse criado e implantado.” 
Fonte: 
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-
anos 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n15970600416
62.html 
 
 

Cargo: Oficial Especializado I 
 

Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 quilômetros de extensão, cuja ferrovia proporciona 
acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da 
Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 quilômetros por hora. A única 
alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “B”, portanto o gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A primeira jazida explorável comercialmente foi descoberta no Brasil foi descoberta em Lobato, um bairro de 
Salvador na Bahia. A única alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “A”, portanto o 
gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Mais de uma resposta correta. As alternativas “A” e “B” respondem o que é pedido no enunciado, portanto a 
questão deve ser anulada. 
Fonte:  
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-
conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola 
 
 
 

http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-anos
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/07/plano-real-que-acabou-com-hiperinflacao-completa-20-anos
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n1597060041662.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/itamar+teve+papel+central+na+implantacao+do+real/n1597060041662.html
http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm
http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola
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Cargo: Operador de Máquina I 
 

Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 quilômetros de extensão, cuja ferrovia proporciona 
acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da 
Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 quilômetros por hora. A única 
alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “B”, portanto o gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A primeira jazida explorável comercialmente foi descoberta no Brasil foi descoberta em Lobato, um bairro de 
Salvador na Bahia. A única alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “A”, portanto o 
gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As alternativas “A” e “B” respondem o que é pedido no enunciado, portanto a questão deve ser anulada por 
apresentar mais de uma alternativa de resposta. 
Fonte: 
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-
conserva%C3%A7%C3%A3o-do-tatu-bola 
 
 

Cargo: Recepcionista 

 

Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50,5 quilômetros de extensão, cuja ferrovia proporciona 
acesso entre França e Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da 
Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 quilômetros por hora. A única 
alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “B”, portanto o gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/eurotunel.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
A primeira jazida explorável comercialmente foi descoberta no Brasil foi descoberta em Lobato, um bairro de 
Salvador na Bahia. A única alternativa que atende o que foi pedido no enunciado é a letra “A”, portanto o 
gabarito deve ser alterado. 
Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
As alternativas “A” e “B” respondem o que é pedido no enunciado, portanto a questão deve ser anulada por 
apresentar mais de uma alternativa de resposta. 
Fonte:  
http://www.mma.gov.br/informma/item/10200-icmbio-prop%C3%B5e-plano-para-
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Cargo: Técnico em Higiene Dental 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que alega o recurso, o conteúdo abordado tem amparo no edital do concurso, nos itens: 
- Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e 
demais componentes do aparelho estomatognático.  
 
Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição 
 
Fonte: Edital de Concurso Público nº 001/2014 – Municipio de Heliodora. Disponível em: 
http://www.idecan.org.br/concursos/132/23.pdf. Acesso em 29-08-2014. 
 

 

 

 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

05 de setembro 2014 

 

 

 

IDECAN 

http://www.idecan.org.br/concursos/132/23.pdf

