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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE ARAPONGA / 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 DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

530000216 Márcia Aparecida Macêdo Costa Auxiliar Administrativo I 

530000618 Catia Dos Santos Assis Auxiliar de Serviços Gerais I 

530000261 Anna Carolina Estanislau De Mendonça Mello De Pinho Farmacêutico 

530000282 Gabriela Ferreira Bitencourt Fisioterapeuta 

530000226 Jacenir De Paula Souza Motorista I 
 

 

 

 

 
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. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo I 
 
 
Questão: 01 
Recurso prejudicado. 
Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal instaurada, visto que esta destinou-se 
exclusivamente a sanar os possíveis erros materiais na publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha. 
 
 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais I 
 
 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede para que seja marcado o item que corresponde a principal vantagem da coleta realizada com 

a frequência de uma vez na semana.  Se a coleta do lixo é realizada uma vez na semana, o lixo acumulado é 

maior, portanto, é necessário maior armazenamento e o odor gerado é muito grande, o que descarta a letra C 

e D.  

O item (B - redução do lixo) não é considerado uma vantagem da coleta que é realizada uma vez por semana, 

mas sim, resultado de campanhas e sensibilização junto à sociedade para a diminuição do volume gerado. A 

coleta uma vez por semana não reduz o volume do lixo gerado.  

O único item que atende ao enunciado da questão, como principal vantagem da coleta realizada uma vez na 

semana, é o custo menor. 

Fonte: CARVALHO JUNIOR, F, H. Resíduos sólidos urbanos: coleta e destino final. ABES, Alagoas, Fevereiro 
2003. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A reportagem evidencia justamente a globalização econômica mundial, a China é a economia que mais cresce 

no mundo atual. O acordo acertado com os acionistas da Pirelli é o último de uma série de aquisições na Itália 

por compradores chineses, que contam com a vantagem do euro fraco no momento em que emergem sinais 

de que a Europa está saindo de uma estagnação econômica. 

Globalização é o crescente processo de integração dos mercados, dos transportes, dos meios de comunicação 

e das culturas. 

Mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas praticadas na Europa na Idade Moderna (aconteceu 

entre os séculos XV a XVIII), marcada, sobretudo pela intervenção do Estado na economia. A reportagem 

retrata o contrário do mercantilismo aonde a economia globalizada possui uma máxima intervenção no 

Estado. 

Fonte: 

 http://www.infoescola.com/economia/mercantilismo/ 

 http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/03/chemchina-comprara-fabricante-de-pneus-

pirelli-em-acordo-de-us-77-bi.html 
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Cargo: Farmacêutico 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“As orações subordinadas adverbiais consecutivas exprimem o efeito a consequência daquilo que se declara 

na oração principal. Essa circunstância é geralmente introduzida pela conjunção que, quase sempre precedida, 

na oração principal, de termos intensivos, como tão, tanto, tamanho.” 

Nessa frase, especificamente, a oração “que até caíram de moda” está exprimindo a consequência das 

sombrinhas terem abusado tanto dos piores desregramentos. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O grau do adjetivo exprime a intensidade das qualidades dos seres. 

Nessa frase os adjetivos “austero, negro e invariáveis” presentes nessa frase, não estão intensificando os seres 

que eles estão qualificando. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “meio”, nessa frase, é um advérbio e foi empregada de forma errada, tornando essa frase incorreta.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antônio – Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“O cloranfenicol inibe a síntese de proteínas nas bactérias e, em menor grau, nas células eucarióticas. Atua 

primariamente através de sua ligação reversível a subunidade ribossômica 50S, sendo assim, a interação entre 

a peptidiltransferase e seu substrato aminoácido não pode ocorrer, com consequente inibição da formação da 

ligação peptídica”. Portanto, o cloranfenicol é um antibiótico inibidor da síntese proteica.   

Assim, a questão está correta. 

Fonte: Texto retirado do livro As bases Farmacológicas da Terapêutica, GOODMAN e GILMAN.  

BRUNTON, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-

Hill, 2012. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As três questões que tomam por base o texto estão baseadas em relatório divulgado pela Organização das 

Nações Unidas – ONU e na história da região após a criação do estado de Israel. Especificamente na questão 

32, um porta-voz do ministério de Relações Exteriores israelense, Emmanuel Nahshon, alegou que "todos os 

incidentes atribuidos a Israel já foram alvo de análises aprofundadas, e investigações criminais foram iniciadas 

nos casos relevantes". "Israel se esforça ao máximo para evitar danos a locais delicados, diante de grupos 

terroristas que estão comprometidos não só a ter civis israelenses como alvos, mas também a usar civis 

palestinos e instalações da ONU como escudos para suas atividades terroristas." O Hamas e a Autoridade 

Palestina não comentaram o assunto. A questão 33 aborda especificamente a história da região com ênfase 

nos conflitos anteriores ao tratado no texto vivenciado por Israel, após sua independência.  
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Fonte: 

 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/04/150427_gaza_israel_ataques_onu_rb 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/onu-responsabiliza-israel-por-ataques-a-abrigos-em-

gaza.html 

 Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, pp.502-503) 
 

 

 

Cargo: Fisioterapeuta 
 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 23, cujo enunciado era, medida que uma alavanca move-se em torno de um eixo de movimento, 

há também movimento da superfície óssea oposta dentro da articulação. O movimento das superfícies ósseas 

dentro da articulação é uma combinação variável de rolamento, deslizamento ou giro. Na obra KISNER, 

Carolyn; COLBY, Lynn A. Exercícios Terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5. ed. São Paulo: Manole, 2009, no 

capítulo 6, página 218, as  autoras colocam junto ao tema mobilização de articulações periféricas, que, com 

relação às características de um osso rolando por sobre o outro são, que as superfícies são incongruentes e 

novos pontos de uma superfície encontram novos pontos da superfície oposta. Destacam que o rolamento é 

sempre na mesma direção que o movimento de oscilação do osso, seja a superfície convexa ou côncava. 

Expõem ainda que quando ocorre sozinho, o rolamento causa compressão das superfícies no lado no qual o 

osso esta oscilando e separação do outro lado. Colocam ainda que o alongamento passivo usando apenas 

angulação óssea, pode causar forças compressivas excessivas em partes da superfície articular, levando a 

potencial dano articular e em articulações com funcionamento normal não ocorre o rolamento puro, mas sem 

combinação com deslizamento e giro articular. Portanto todas as alternativas estão corretas, sendo a 

alternativa a ser marcada a A. 

Fonte: KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn A. Exercícios Terapêuticos: fundamentos e técnicas. 5. ed. São Paulo: 

Manole, 2009. 
 

 

Cargo: Motorista I 
 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existe apenas uma alternativa de resposta que atende ao solicitado no enunciado, qual seja, alternativa “D” 

(Rio Branco), já que, dentre as “cidades” explicitadas como alternativas de resposta, é a única pertencente à 

região Norte do País, ao passo que as demais pertencem à região Nordeste. Ressalta-se, por oportuno, que o 

enunciado refere-se expressamente a cidades. Logo, a alternativa A (Sergipe), por indicar um Estado da 

Federação, não pode ser considerada correta. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

 

Publique-se, 

 

 

01 de setembro de 2015 

 

 

 

IDECAN 


