
 EDITAL Nº 003/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

RESULTADO DE RECURSO

O Município de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ/MF sob o nº  20.347.225/0001-26 , localizada na Rua Cel. Antônio Pedro Mendes,

nº  225-Centro ,  torna  público  a  DECISÃO  DO  RECURSO apresentado  pela  candidata  Roseane

Aparecida Ferreira Tavares:

Recorrente: Roseane Aparecida Ferreira Tavares

Prova: Cuidador Social

Questões impugnadas: Nº 11 e Nº 30.

QUESTÃO Nº 11:

A recorrente impugna a questão 11 da prova de cuidador social, sob o seguinte argumento:

“ A questão número 11 para o cargo de Cuidador social, diz a respeito do uso da

virgula,  todas  estão  corretas,  exceto.  Conforme  a  norma  padrão  da  Lingua

Portuguesa  em  relação  à  análise  sintática  é  proibido  separar  o  sujeito  do

predicado e separar o verbo do objeto. Regra: sujeito /mais /verbo de ligação/

mais/ predicativo. Logo solicito a mudança do gabarito de D para C.”

Decisão : Após análise da questão houve entendimento que tanto a assertiva C quanto a D estão

fazendo o uso incorreto da vírgula, conforme a análise sintática dos termos. 

Fica ANULADA a questão 11.

QUESTÃO Nº 30:

Com relação a questão nº 30, a recorrente alega que o gabarito foi publicado com erro, eis que a

resposta certa seria a letra “A”  e não a “C”.



A questão nº 30 da Prova do Cuidador Social era a seguinte:

30 - O adotante há de ser, pelo menos, _________________ mais velho do que o
adotando. 
Assinale a alternativa correta correspondente a lacuna do texto.
A- dezesseis.
B- vinte e cinco anos.
C- dezoito anos.
D- vinte e um anos.

Examinado o recurso, temos que assiste razão a recorrente, pois realmente houve um equivoco na

transcrição da resposta correta que é a letra “A”, de acordo com o previsto no § 3º do art. 42 do

Estatuto da Criança e Adolescente.

Decisão: Retificar o Gabarito da prova de Cuidador Social,  para constar como resposta correta da

questão nº 30 a letra “A”.

Recorrente Cargo Nº
Questão

Decisão DECISÃO

Roseane  Aparecida Ferreira
Tavares

Cuidador Social 11 DEFERIDO ANULADA

Roseane  Aparecida Ferreira
Tavares

Cuidador Social 30 DEFERIDO Retificar  A  Resposta
Para Letra “A”. 

Elói Mendes, 24 de outubro de  2019 
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