CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA
EDITAL 001/2019

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: ESCRITURÁRIO
QUESTÃO: 03
CANDIDATO(S): Camila Silva de Oliveira Lopes
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Não há ponto de interrogação, no final da frase, indicando pergunta direta, nem entre parênteses,
indicando incerteza ou dúvida sobre o termo antecedente. A ideia de dúvida contida no período está no uso do verbo
“nascesse”, no modo subjuntivo (que indica dúvida), e no emprego da conjunção “se”, que transmite ideia de
condição ou hipótese. Além desses dois fatores, o verbo “casaria”, no futuro do pretérito, também expressa
incerteza. Portanto, o período está totalmente marcado por elementos que representam dúvida ou incerteza.
Conforme os dicionários da Língua Portuguesa, a palavra “dúvida” é sinônima de “incerteza”.
A alternativa “C” não está correta, pois “conselho” é uma atitude expressa no modo imperativo de um verbo.
As alternativas “A” e “D” também não estão corretas, pois são antônimas de “dúvida”.
QUESTÃO: 16
CANDIDATO(S): Patricia Lameu
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob alegação de que a matéria abordada na elaboração
extrapola o requerido no conteúdo programático. Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que a
questão foi baseada no tema “Noções de Contabilidade: Conhecimentos Básicos de Contabilidade Geral – conceito,
noções básicas, objeto, finalidade, usuário e funções.”, e seu enunciado solicitou apenas a conceituação básica. A
matéria pode ser encontrada no “Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – última edição – Ministério da
Fazenda” ou em demais bibliografias pertinentes ao tema. Face ao exposto, recurso indeferido.

NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PSICÓLOGO
QUESTÃO: 05
CANDIDATO(S): Alirio Ferreira Pinto
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: É preciso atentar-se ao que é solicitado no enunciado da questão. Não está sendo avaliada a
concordância verbal, o que conduziria ao argumento do candidato, ou seja, a conjunção “ou” com ideia de soma. Se
assim fosse, estaria sublinhada a conjunção “ou”, o enunciado seria diferente, bem como as alternativas. A alternativa
“A” não responde corretamente à questão, pois não existe a ideia de quantificação (determinação de quantidade) no
trecho. Também não há ideia de restrição (limite) nem de exclusão (pôr fora). A alternativa “C” responde corretamente
ao enunciado da questão, pois o verbo de ligação “ser” indica uma qualidade ou condição das crianças e dos
adolescentes, ou seja, “aviãozinho do tráfico” ou “vítima de exploração sexual”.
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QUESTÃO: 06
CANDIDATO(S): Dantiele Bernardes da Silva Rocha
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: As palavras “vultuoso” e “vultoso” são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma
parecida, mas os seus significados são diferentes. A esse tipo de palavras, chamamos palavras parônimas.
Conforme as gramáticas da Língua Portuguesa, são parônimos:
VULTOSO (volumoso, muito grande: soma vultosa);
VULTUOSO (congestionado: rosto vultuoso; vermelho, inchado).
Portanto, o emprego da palavra “vultuosos” na alternativa “C” está incorreto.
QUESTÃO: 32
CANDIDATO(S): Alirio Ferreira Pinto, Dantiele Bernardes da Silva Rocha
RECURSO(S): DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.
Houve um erro nas alternativas da questão que impossibilitou sua resolução. Dessa forma, a questão está anulada.
QUESTÃO: 33
CANDIDATO(S): Alirio Ferreira Pinto
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com Brofmam, em Psicoterapias (2008), “Quanto às contraindicações, segundo Zimmerman
(1997a), incluem–se aqueles pacientes que: • Estão pouco motivados para um tratamento longo e difícil. • Sejam
excessivamente deprimidos, paranoides ou narcisistas. • Apresentam forte tendência a actings de natureza maligna (p.
ex., pacientes psicopatas). • Tenham riscos agudos, principalmente o de suicídio. • Apresentam déficit intelectual ou uma
elevada dificuldade de abstração. • Estejam no auge de uma séria situação crítica. • Pertencem a uma categoria
profissional ou política que representa sérios riscos para uma eventual quebra do sigilo grupal. • Tenham uma história
com várias terapias anteriores interrompidas (abandonadores compulsivos).”
A utilização da palavra “pouco” por esse autor não torna a afirmativa incorreta. A única alternativa correta é a letra C.
QUESTÃO: 34
CANDIDATO(S): Alirio Ferreira Pinto
RECURSO(S): INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo Falceto, em Psicoterapias (2008), “A família pode ser considerada um sistema vivo,
semiaberto, que se desenvolve e se transforma com o tempo – não nasce e não morre, surge de famílias às quais dá
continuidade e se transforma em novas famílias. Para entendê-lo, é necessário levar em conta pelo menos três gerações
(Andolfi et al., 1984). Elas se influenciam mutuamente, e participam da definição de regras de relacionamento que se
modificam segundo o estágio do ciclo vital e as crises situacionais enfrentadas.”
Já a afirmativa V diz o seguinte:
V. A família pode ser considerada um sistema vivo, com fronteiras abertas ou fechadas, que se desenvolve e se
transforma com o tempo, não nasce e não morre, surge de famílias às quais dá continuidade e se transforma em
novas famílias. Para entendê-la, é necessário levar em conta pelo menos três gerações. Elas se influenciam
mutuamente, e participam da definição de regras de relacionamento que podem ou não se modificar segundo
o estágio do ciclo vital e as crises situacionais enfrentadas.
Observe, com base no contraste entre os trechos sublinhados e em negrito, que, ao contrário do que afirma o candidato,
a afirmativa V está, na verdade, incorreta. Dessa forma, a única alternativa correta é a B.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2020.
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