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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 

Conforme Edital n° 001/2017 do Processo Seletivo do Município de Poté/MG, a empresa organizadora torna 
público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito, divulgado em 10/07/2017, ordenados por ordem 

alfabética conforme a seguir: 

  

QUESTÃO 06 

Conforme norma culta, a frase que apresenta erro no uso do acento diferencial está contida na alternativa 

“C” conforme gabarito, considerando que a forma plural do sujeito pede o uso do acento circunflexo, como 
exemplo a seguir: “As questões intervêm no ofício”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 

divulgado.  

 

QUESTÃO 23 
Como o apresentado pelo próprio recorrente: “... DESEMPENHOS DÍSPARES APRESENTADAS POR CRIANÇAS 
DE CLASSES SOCIAIS DIFERENTES ... “  
 

A palavra díspares tem como significado: Característica daquilo que é diferente e que não possui par. O que 

é diferente seria desigual, contrário de igual ou de Idêntico, como o apresentado na alternativa “B”. Na 

questão não se cogita ou compara capacidades ou intelectualismo, apenas o fato de Emilia. Recurso 
INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 

As questões 11 a 14 referem-se ao conteúdo programático descrito no Edital. As questões estão claras e 

objetivas com os respectivos itens gerados para uma questão de Processo Seletivo, sendo de domínio publico 

e de conhecimento de todos os participantes: enunciado, dados/gráficos, comando, alternativas. 

Conteúdos contemplados: 

Questão 11: regra de três composta   -   Questão 12: média aritmética ponderada  - Questão 13: relações 

trigonométricas (seno) e sistema métrico   -  Questão 14: álgebra – sistema de equações. 

Desta forma, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado.  

 

A exceção está na questão 15 pois o conteúdo contemplado é funções trigonométricas o qual não está previsto 

no edital do Processo Seletivo, portanto, a questão foi ANULADA. Retifica – se o gabarito. 

 

Belo Horizonte, 25 de Julho de 2017. 

 

ABSOLUTO RH 

Nome Inscrição Cargo 

ELIEZER SAMPAIO DE OLIVEIRA  174 02 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 08 

Conforme norma culta, a frase em destaque apresentou erro de regência nominal (adjetivo), considerando 

que a forma correta deverá ser “análogo a/ao”. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 

divulgado.  

PATRICIA FRANCELINA DOS SANTOS 222 
07 - AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS (LIMPEZA/GARI) 

 

JÉSSICA SILVA DOS SANTOS  335 
17 - PROFESSOR ANOS INICIAIS E 

FINAIS (INFANTIL 1ª 

ROSANGELA COLEN TEIXEIRA  475 21- PSICÓLOGO 


