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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RODEIRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
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. 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO– ESTADO DE MINAS GERAIS. 
 

 

 

 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

355000807 Thalita Melchiades Da Silva Assistente Social 

355000475 Fernanda De Alcantara Chagas Auxiliar Administrativo 

355001095 Poliana Benevenuto Barbosa Cardoso Auxiliar Administrativo 

355000182 Aline Fouraux Coelho De Melo Nogueira Professor 

355000449 Roberto Bruno Teixeira De Oliveira Professor 

355000793 Fernanda De Castro Costa Supervisor Educacional 

355000992 Glayson Maycon Dos Santos Supervisor Educacional 

355001010 Vando Barbosa Brito Técnico em Enfermagem 
 

 

 

 

 

 

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: Arquiteto 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito alterado para a alternativa E. 

Considerando que 2012 é bissexto, então as anos bissextos entre 1971 e 1992 são: 1972, 76, 80, 84, 88 e 1992, 

isto é, tem-se 6 dias a acrescentar em função dos anos bissextos. 

De 20/06/1971 a 12/06/1992, temos 20 anos e 357 dias (em 1992, não chega a completar um ano, mas 

apenas 357 dias, isto é, 365 – (20/06 – 12/06 = 8) = 357). 

20 anos de 365 dias (20 x 365) = 7300 dias. 

Portanto, o total de dias decorridos de 20/06/1971 a 12/06/1992 é igual a 7300 + 357 + 6 = 7663. 

Logo, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois apresenta alternativas de respostas em mililitros, quando no enunciado da 

questão foi solicitado em litros. 

 

 

Cargo: Assistente Social 

 
Questão: 13 
Recurso prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito alterado para a alternativa E. 

Considerando que 2012 é bissexto, então as anos bissextos entre 1971 e 1992 são: 1972, 76, 80, 84, 88 e 1992, 

isto é, tem-se 6 dias a acrescentar em função dos anos bissextos. 

De 20/06/1971 a 12/06/1992, temos 20 anos e 357 dias (em 1992, não chega a completar um ano, mas 

apenas 357 dias, isto é, 365 – (20/06 – 12/06 = 8) = 357). 

20 anos de 365 dias (20 x 365) = 7300 dias. 

Portanto, o total de dias decorridos de 20/06/1971 a 12/06/1992 é igual a 7300 + 357 + 6 = 7663. 

Logo, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois apresenta alternativas de respostas em mililitros, quando no enunciado da 

questão foi solicitado em litros. 
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Questão: 28 

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

De acordo com a legislação em vigor, atualizada em 2012:  

“Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 

distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do 

imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide). I - 1% 

(um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 

real; e (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide). II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda 

apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no 9.532, 

de 10 de dezembro de 1997. (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)” 

Assim, a resposta correta é a alternativa D, conforme gabarito divulgado. 

Fonte: BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Brasília, 1990. Disponível em:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm  
 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 

Questão: 01 

Recurso prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso apresentado não se refere à questão indicada. 

 

Questão: 06 

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

O comando desta questão solicita a identificação do efeito de sentido decorrente do uso das aspas, que 

podem ser usadas por diferentes motivos, entre os quais se destaca, de acordo com Mauro Ferreira (2011, p. 

691), a indicação de uma citação literal das palavras de outros (ou, no caso do texto em questão, o 

pensamento de um personagem de forma direta, isto é, discurso direto). Sendo assim, deve-se notar que a 

crônica foi narrada em terceira pessoa e que ora o narrador introduz as falas dos personagens com o 

travessão, ora usa outro recurso (no caso, as aspas). As alternativas “A”, “B”, “C”e “D” sugerem justificativas 

possíveis para o uso desse sinal de pontuação, porém, no trecho destacado para análise, observa-se que 

somente a alternativa “E” justifica adequadamente a compreensão de que o narrador é observador e 

onipotente, isto é, ele é capaz de saber até o que os personagens estão pensando. Então, conclui-se que as 

aspas marcam, no trecho analisado, uma diferença de vozes (voz do narrador e voz do personagem).  

Fonte: FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

 

Questão: 14 

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

Observa-se que o relógio obedece a uma sequência: 

1° minuto o relógio marcava 1 

2° minuto o relógio marcava 2 

3° minuto o relógio marcava 2 

4° minuto o relógio marcava 1 

Ou seja, para 4 minutos o relógio marca 0:01, então em 1 hora ele marca 0:15, como a diferença entre 23:00 

para 8:00, é nove horas, então ele marcará: 
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9x(0:15)=135 minutos = 2 horas e 15 minutos 

23:00 + 2:15 = 1:15 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito alterado para a alternativa E. 

Considerando que 2012 é bissexto, então as anos bissextos entre 1971 e 1992 são: 1972, 76, 80, 84, 88 e 1992, 

isto é, tem-se 6 dias a acrescentar em função dos anos bissextos. 

De 20/06/1971 a 12/06/1992, temos 20 anos e 357 dias (em 1992, não chega a completar um ano, mas 

apenas 357 dias, isto é, 365 – (20/06 – 12/06 = 8) = 357). 

20 anos de 365 dias (20 x 365) = 7300 dias. 

Portanto, o total de dias decorridos de 20/06/1971 a 12/06/1992 é igual a 7300 + 357 + 6 = 7663. 

Logo, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois apresenta alternativas de respostas em mililitros, quando no enunciado da 

questão foi solicitado em litros. 

 

 

Cargo: Professor 

 

Questão: 12 

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

O recurso interposto disserta acerca da possibilidade de duplo sentido na questão, especialmente no que 

tange à palavra “quantia”. Assim, seria ambíguo, pois, na questão, não teria ficado claro a que se referia 

“quantia” – se às medas, ou ao dinheiro. 

Em resposta, quantia pode, claramente, ser associada a dinheiro, vez que se fosse moeda, teria sido utilizada a 

palavra “quantidade” ao invés de “quantia”. Dessa forma, quando a questão apresenta 

“(...) Assim, descobriu que, no cofre, havia 280 moedas e que a quantia era a mesma para 

cada tipo de moeda. Portanto, a quantia total que havia no cofre é:” entende-se que se trata da quantia em 

dinheiro. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

Questão: 15 

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

A lógica de formação do segundo teclado tem por base a SOMA de linhas e, também colunas. 

As razões recursais ora consideram apenas a soma das colunas, ora a posição dos números com relação a 

alguma outra lógica. Em ambos os casos, diferem do proposto no texto da questão: “A figura B mostra um 

teclado numérico cujos algarismos foram organizados em posições distintas obedecendo-se a lógica idêntica à 
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que ocorre no teclado comum, formada com base na soma de linhas e colunas dos algarismos do teclado 

numérico, excluindo-se o algarismo zero”. 

Assim a resolução correta é apresentada a seguir: 

As somas das linhas e das colunas formam duas PAs crescentes: 

� Linhas (6, 15, 24) – de baixo para cima; e, 

� Colunas (12, 15, 18) – da esquerda para a direita. 

Logo, a alternativa correta é a que apresentar as somas das linhas e das colunas formando duas PAs 

crescentes. Portanto, a alternativa que completa o teclado formando duas PAs crescentes (Linhas (11, 15, 19) 

e colunas (14, 15, 16)) é “3, 9, 7” (alternativa B). 

Fontes: 

• DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

• MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 

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

Esta é uma questão de Princípio da Regressão, onde resolvendo-a inversamente, isto é, do final para o início, 

tem-se: 

O comerciante terminou com 11 garrafas em estoque. 

11 é igual a 1/3; então, antes de vender 2/3, possuía 33. 

33 garrafas foi o estoque após receber 12; logo, possuía 21. 

21 é igual a ¾ (vendeu ¼); portanto, antes de vender ¼, possuía 28. 

28 é a quantidade após receber 24 garrafas. Portanto, possuía apenas 4. 

4 é igual a 1/5 (vendeu 4/5); portanto, ao início, possuía 20. 

Resumindo: 20 – (4/5 x 20) = 4 + 24 [repôs estoque] = 28 – (1/4 x 28) = 21 + 12 [repôs estoque] = 33 – (2/3 x 

33) = 11. 

Analisando-se as alternativas: 

a) Errado, pois 20 não é múltiplo de 11 ou 13. 

b) Errado, pois no possuía 20 garrafas no início; portanto, 9 garrafas a mais do que no final; 

c) Errado, pois após repor o estoque pela primeira vez, possuía 28 garrafas, que não é múltiplo de 3; 

d) Correto, pois na segunda vez que repôs o estoque ficou com 5 garrafas a mais do que quando repusera da 

primeira vez. 

e) Errado, pois ao final da primeira semana e antes de repor o estoque pela segunda vez, possuía 21 

garrafas, que não é o dobro de 11, que possuía ao final da terceira semana. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 18 

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

As razões recursais desenvolviam corretamente o raciocínio proposto pela questão até o ponto em que afirma 

que a soma de A e C equivale a 13(A+C=13), que, na verdade, não está correto. 

Se a soma B + D = 12 e a soma A+B+C+D = 35, logo A+C = 35 – 12, donde A+C = 23 e não 13. 

A seguir é apresentada a resolução correta para a questão: 

Da questão, desprende-se que: 

(I) a + b + c + d = 35 (II) ab = ac – ad (III) bd = 35 (IV) a = c – 1 (V)2a = ad - ab 

Desenvolvendo II, tem-se que b = c – d. Substituindo em I, tem-se que a + 2c = 35. 
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Como a = c – 1, então a + 2c = 35 é igual a c – 1 + 2c = 35, donde 3c = 36 e, portanto, c = 12. Logo, a = c -1, 

donde a = 11. 

Se b = c – d, então d = 12 – b. Assim, substituindo em V, tem-se 22 = 11(12 – b) – 11b, donde 22b = 110 e, 

assim, b = 5. 

Portanto, se bd = 35, então d = 7. Assim, 
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=
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�

= 2. (alternativa D) 

              
  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 29 

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

As técnicas de ensino  nada mais são do que os procedimentos que o professor pode utilizar para atingir os 

seus objetivos. Os grandes objetivos que o professor seleciona determinam a escolha do método. Selecionado 

o método, os pequenos objetivos referentes a cada etapa vão determinar a escolha das técnicas ou 

procedimentos didáticos. As técnicas de ensino são, portanto, selecionadas em função do(s) método(s) e, 

sobretudo, em função dos objetivos (ou das competências) que se pretende alcançar. Exemplos de técnicas de 

ensino: aula expositiva, demonstração, estudo dirigido, trabalho em grupo, excursão, pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo, entrevista, etc. 

Fonte: AMARAL, Ana Lúcia. Planejamento do Ensino: objetivos, métodos e técnicas. Parte I. 

 

 

Cargo: Professor Educação Física 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito alterado para a alternativa E. 

Considerando que 2012 é bissexto, então as anos bissextos entre 1971 e 1992 são: 1972, 76, 80, 84, 88 e 1992, 

isto é, tem-se 6 dias a acrescentar em função dos anos bissextos. 

De 20/06/1971 a 12/06/1992, temos 20 anos e 357 dias (em 1992, não chega a completar um ano, mas 

apenas 357 dias, isto é, 365 – (20/06 – 12/06 = 8) = 357). 

20 anos de 365 dias (20 x 365) = 7300 dias. 

Portanto, o total de dias decorridos de 20/06/1971 a 12/06/1992 é igual a 7300 + 357 + 6 = 7663. 

Logo, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois apresenta alternativas de respostas em mililitros, quando no enunciado da 

questão foi solicitado em litros. 
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Cargo: Professor Língua Estrangeira 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito alterado para a alternativa E. 

Considerando que 2012 é bissexto, então as anos bissextos entre 1971 e 1992 são: 1972, 76, 80, 84, 88 e 1992, 

isto é, tem-se 6 dias a acrescentar em função dos anos bissextos. 

De 20/06/1971 a 12/06/1992, temos 20 anos e 357 dias (em 1992, não chega a completar um ano, mas 

apenas 357 dias, isto é, 365 – (20/06 – 12/06 = 8) = 357). 

20 anos de 365 dias (20 x 365) = 7300 dias. 

Portanto, o total de dias decorridos de 20/06/1971 a 12/06/1992 é igual a 7300 + 357 + 6 = 7663. 

Logo, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois apresenta alternativas de respostas em mililitros, quando no enunciado da 

questão foi solicitado em litros. 

 

Cargo: Supervisor Educacional 

 

Questão: 14 

Recurso procedente: Gabarito alterado para a alternativa E. 

Considerando que 2012 é bissexto, então as anos bissextos entre 1971 e 1992 são: 1972, 76, 80, 84, 88 e 1992, 

isto é, tem-se 6 dias a acrescentar em função dos anos bissextos. 

De 20/06/1971 a 12/06/1992, temos 20 anos e 357 dias (em 1992, não chega a completar um ano, mas 

apenas 357 dias, isto é, 365 – (20/06 – 12/06 = 8) = 357). 

20 anos de 365 dias (20 x 365) = 7300 dias. 

Portanto, o total de dias decorridos de 20/06/1971 a 12/06/1992 é igual a 7300 + 357 + 6 = 7663. 

Logo, o gabarito deve ser alterado para a alternativa E. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 16 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois apresenta alternativas de respostas em mililitros, quando no enunciado da 

questão foi solicitado em litros. 

 

Questão: 20 

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

As razões recursais defendem a possibilidade de haver duas alternativas corretas: alternativa A e C, pois a 

alternativa A declara “Ambos são do mesmo tipo de arquivo”. É apresentada, a seguir, a resolução da questão: 

Podem excluir-se da análise três tipos de arquivos: 
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Logo, a análise se restringe à aos arquivos do tipo apresentação de slides (3) e foto (2). 

Como foram excluídos 3 arquivos, existe a possibilidade de todos serem apresentação de slides, mas não há 

certeza absoluta. Entretanto, como existem somente 2 fotos, então conclui-se que, independente de quais 

foram os arquivos excluídos,“pelo menos um dos arquivos é do tipo apresentação de slides”. 

De fato, a alternativa C está correta. Entretanto, a alternativa A está incorreta, pois o texto da questão dispõe 

“(...) então é correto afirmar, acerca desses três arquivos”. Como pode ser visto, deseja-se saber a natureza de 

todos os três arquivos, mas não se pode taxativamente afirmar que todos eles são do tipo apresentação de 

slides. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está embasada na Lei Federal 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. 

Por derradeiro, o erro material citado nas razões recursais não compromete o entendimento da questão, uma 
vez que o artigo, em sua íntegra, vem citado no enunciado da questão. 
O Gabarito será mantido. 
 

Questão: 22 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está embasada na Lei Federal 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. 

 

Questão: 23 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está embasada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

Questão: 24 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está embasada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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Questão: 25 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está baseada na Orientação 

Educacional e o Projeto Político Pedagógico. 

 

Questão: 26 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão está baseada no item “A Gestão Compartilhada 

na Escola/ Conselhos escolares”. 

 

Questão: 27 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está baseada em A Gestão 

Compartilhada na Escola/ Conselhos escolares. 

 

Questão: 28 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está baseada na Orientação 

Educacional e o Projeto Político Pedagógico. 

 

Questão: 29 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está baseada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Questão: 30 

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

Na elaboração da prova, a banca decide quais temas abordar, desde que atendam as especificações do Edital.  

Neste caso, as questões atenderam o Anexo I, que dispõe sobre o conteúdo programático para a prova 

objetiva e de múltipla escolha do cargo em questão. A questão mencionada está baseada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 
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Questão: 40 

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

A alternativa correta, divulgada no gabarito é a D. Estão incorretas as afirmativas I e II já que Índia não está 

entre as três maiores nações econômicas do planeta (são elas Estados Unidos, China e Japão) e a maior nação 

em extensão territorial do planeta, a Rússia, não é a mais populosa (é a China). A afirmativa III está correta já 

que os países da América Latina presentes na relação – Brasil e México – apresentam números e taxas de 

homicídios bem elevadas, mesmo não vivenciando períodos de guerra ou grandes conflitos internos. 

Fontes: 

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 332 – 333 – 334 – 335 – 345) 

• http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 

Questão: 12 

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

O principio da regressão e reversão é uma das matérias do edital de raciocínio lógico. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano 

 

Questão: 13 

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

A matéria “Razões especiais” está previsto no conteúdo programático descrito no edital para as questões de 

raciocínio lógico. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

Questão: 17 

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

Progressão aritmética é uma das matérias do edital de raciocínio lógico. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano, p. 102-105. 

 

Questão: 20 

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

Progressão Geometria é uma das matérias do edital de raciocínio lógico. 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

Questão: 33 

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

A questão está baseada no Anexo I, do Edital número 01, do concurso público da Prefeitura de Rodeiro, que 

trata do Conteúdo Programático da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, onde se especifica tratar-se de 

domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 

históricas, a nível regional, nacional e internacional.  A questão trata de um tema atual e fazer uma referência 

histórica de grande importância para a vida política, social e econômica da humanidade. Entrou em vigor em 

2011 na França uma lei que proíbe o uso do véu islâmico integral - burca ou niqab, que cobrem da cabeça aos pés com 
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uma abertura na altura dos olhos - em todos os espaços públicos, desde prédios estatais, hospitais, agências de correios 

até transportes públicos e lojas. O uso pode ser punido com uma multa de 150 euros (US$ 216) ou um curso de 

instrução cívica. De acordo com dados oficiais, 2.000 mulheres muçulmanas usam o véu islâmico integral na França. Tal 

ação torna-se contraditória no país onde ocorreu a mais importante e significativa revolução pela liberdade, pela 

igualdade, que embasou toda a luta por direitos humanos no planeta. Portanto, trata-se de tema de grande relevância e 

que deve ser de conhecimento geral da população. 

Fontes:  

• http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/04/08/veu-islamico-integral-esta-proibido-na-

franca-a-partir-de-segunda.jhtm 

• http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/04/mulheres-detidas-em-manifestacao-a-favor-do-uso-do-

veu-islamico-em-paris.html 

• http://www.suapesquisa.com/francesa/ 

 

Questão: 35 

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

A questão está baseada no Anexo I, do Edital número 01, do concurso público da Prefeitura de Rodeiro, que 

trata do Conteúdo Programático da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, onde se especifica tratar-se de 

domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações 

históricas, a nível regional, nacional e internacional.  A questão conjuga elementos políticos e sociais recentes do 

Brasil que tiveram grande repercussão no cotidiano das cidades e foi amplamente retratado, divulgado e 

discutido em todos os planos da sociedade, mesclado à arte cinematográfica mundial que vem 

desempenhando importante papel na retratação e na promoção de hábitos, fatos, culturas, etc. Portanto, trata-

se de tema de grande relevância e que deve ser de conhecimento geral da população. 

Fonte: http://neuronionerd.wordpress.com/2012/01/20/a-origem-e-a-historia-por-tras-da-mascara-do-

anonymous/ 

 

 

Questão: 37 

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

A questão está baseada no Anexo I, do Edital número 01, do concurso público da Prefeitura de Rodeiro, que 

trata do Conteúdo Programático da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, onde se especifica tratar-se de 

domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 

vinculações históricas, a nível regional, nacional e internacional.  A questão remete a um dos momentos mais 

importantes do cenário político atual, quando a Constituição que rege nosso país até o momento se efetivou, 

em pleno renascimento da democracia no Brasil. Em 1984, juntamente com outros dissidentes do PDS, José 

Sarney passou a integrar a Frente Liberal, que o lançou como vice-presidente da República na chapa de 

Tancredo Neves, do PMDB, tendo sido eleito pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985. Assumiu inteiramente 

a presidência, em 15 de março de 1985, em virtude da doença de Tancredo Neves e, com a morte de 

Tancredo, em 21 de abril, foi efetivado no cargo. O governo do presidente José Sarney foi marcado, 

sobretudo, por duas grandes tarefas que se impunham ao país: reconstruir a democracia e enfrentar a crise 

inflacionária. Assim em 1º de fevereiro de 1987 instalava-se a Assembleia Nacional Constituinte, iniciando suas 

atividades sob a liderança do deputado Ulisses Guimarães. A nova Constituição foi promulgada em 5 de 
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outubro de 1988, tendo sido a mais democrática da história brasileira. Portanto, trata-se de tema de grande 

relevância e que deve ser de conhecimento geral da população. 

Fonte: http://www.portalbrasil.net/politica_presidentes_sarney.htm 

 

Questão: 40 

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

Estão incorretas as afirmativas I e II já que Índia não está entre as três maiores nações econômicas do planeta 

(são elas Estados Unidos, China e Japão) e a maior nação em extensão territorial do planeta, a Rússia, não é a 

mais populosa (é a China). A afirmativa III está correta já que os países da América Latina presentes na relação 

– Brasil e México – apresentam números e taxas de homicídios bem elevadas, mesmo não vivenciando 

períodos de guerra ou grandes conflitos internos. 

Fontes: 

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 332 – 333 – 334 – 335 – 345) 

• http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf 
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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, 

 

 

19 de fevereiro de 2014 

 

 

 

IDECAN 

 


