
 

 

Conforme Edital n° 001/2013 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Berilo/MG, a 
empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das 
Provas Objetivas divulgado em 18/03/2013, ordenado por cargo, conforme a seguir:    
 

Nome 
N° de 

Inscrição 
Cargo 

 

ELANE RAMALHO DE PAULA  

ELIANE PINTO PRIMO 

KARINY DE AMORIM SILVA  

SIMONE SILVA SOUZA 

446 

335 

240 

103 

ASSISTENTE SOCIAL 

Referente às questões 11, 14, 16 e 17, as considerações das candidatas em questão são 
pertinentes, pois houve um equívoco na digitação do gabarito. Recurso DEFERIDO altera – se o 
gabarito conforme a seguir: 
 

Questão 11 – letra “D” 
Questão 14 – letra “D” 
Questão 16 – letra “C” 
Questão 17 – letra “C” 
 
 

ISRAEL PEREIRA DO NASCIMENTO 
 

350 ENFERMEIRO 

Questão 04 
A correlação verbal se dá quando há articulação temporal entre os verbos, quando eles se 
correspondem, de maneira a expressar as ideias com lógica. Tempos e modos verbais devem, 
portanto, combinar entre si. A frase:  "Quando você revir esse contrato de locação, entenderá 
melhor seus direitos." está correta, pois o verbo "rever" está conjugado no futuro do subjuntivo, 
concordando com o futuro do presente do indicativo. Já na frase:  "Se o estagiário obter sucesso 
no desempenho da função, poderá ser efetivado." não há correlação entre os tempos verbais, o 
verbo "obter" teria que estar conjugado no futuro do subjuntivo (obtiver) para fazer a correlação 
com o verbo poder, que está no futuro do presente do indicativo (poderá). Portanto, a alternativa 
"D" foge às normas da língua escrita padrão, recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa 
“D” conforme gabarito divulgado em 18/03/2013. 
 

ALUANA MACIEL COSTA 

ANIELLE OLIVEIRA SOUSA 
283 
118 

NUTRICIONISTA 

Questão 11 
As considerações das candidatas em questão são pertinentes, pois houve um equívoco na 
elaboração da questão, onde contém duas alternativas corretas. Recurso DEFERIDO, a questão 
foi ANULADA. 
 
 

ANTÔNIA JOSEFINA DE OLIVEIRA 
 

498 PSICÓLOGO 

Referente às questões 19 e 20, as considerações da candidata em questão são pertinentes, pois 
houve um equívoco na elaboração das questões, onde ambas contém duas alternativas corretas. 
Recurso DEFERIDO, as questões foram ANULADAS. 
 

 

BELO HORIZONTE, 02 DE ABRIL DE 2013. 
ABSOLUTO RH 


