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CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO/MG 
Concurso Público 001/2020 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 – CMD 

EDITAL 009/2020 
RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES – PROVA OBJETIVA 

 
 

A Câmara Municipal de Divino (MG) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o resultado 

do julgamento dos recursos relativos aos gabaritos preliminares da prova objetiva nos termos do item 11 do Edital 

001/2020 do Concurso Público de Provas Objetivas e Práticas, de caráter eliminatório e classificatório, para preenchimento 

de 05 (cinco) vagas existentes, bem como a formação de CADASTRO DE RESERVA no quadro da Câmara Municipal de 

Divino (MG).  

1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. (Subitem 

11.6 do Edital 001/2020). 

2. O resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na esfera administrativa. (Subitem 11.8 do Edital 001/2020). 

3. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e 

não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de 

interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão 

esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. (Subitem 11.9 do Edital 001/2020). 

4. No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos recursos, o que 

poderá representar ganho ou perda de pontos por parte dos candidatos em relação ao gabarito preliminar. (Subitem 

11.10 do Edital 001/2020). 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000084 RONEY DE CARVALHO BRAGA 

000030 GILSON DA CONCEIÇÃO FONSECA 

 
QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, visto que não se trata 

de uma função do 1º grau. Conforme enunciado da questão, f(x) = | x + 1 | é uma função modular, conforme notação 

módulo de (x + 1), ou seja, | x + 1 |. No caso da função modular, tem-se que f(x) ≥ 0. Assim: 

| x + 1 | = x + 1, se x ≥ -1    e    | x + 1 | = - ( x + 1) , se x < -1 

Dessa forma, os valores de x para esta função (domínio) estão contidos no conjunto dos números reais. Os valores para f(x) 

(imagem) são os números positivos e o zero, ou seja, f(x) ≥ 0. De acordo com os itens expostos no enunciado da questão: 
 

I. Incorreto: pois trata-se de uma função modular. 

II. Incorreto: pois o domínio é o conjunto dos números reais (valores positivos, negativos e o zero). 

III. Correto: pois a imagem f(x) ≥ 0. 

IV. Correto: Se x = -3, f(x) = | -3 + 1| = | -2| = 2 
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Conclui-se que a alternativa C é correta para a questão, ou seja, (C) III e IV estão corretos, conforme gabarito indicado. 
Bibliografias: Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001;  

Lezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Salientamos que o 

enunciado da questão é bem claro, quando requer que seja marcada a alternativa incorreta de acordo com o Artigo 93 

da Lei Orgânica do município de Divino-MG, do qual toda a questão foi extraída. Todo o texto da questão foi extraído 

tal qual se encontra na referida lei, exceto a alternativa (D) que apresenta incorreção pois a Fundação Pública é uma 

entidade dotada de personalidade jurídica, de direito privado. Sendo assim, concluímos que o recurso interposto não 

procede e encontra-se fundamentado em lei diversa da que se pede, invocando uma ambiguidade inexistente. 
Bibliografia: Divino. Lei Orgânica Municipal. Divino: Câmara Municipal, [1990].  

Disponível em: https://camaradivino.mg.gov.br/legislacao/lei-organica.html. Acesso em: 23 set. 2020. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000245 WALLACE DA SILVA 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez a 

questão apresenta duas alternativas que respondem corretamente o enunciado, sendo que índios e plantas, ambas 

apresentam dígrafos vocálicos. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre 

os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  
Bibliografia: Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. conforme o novo Acordo Ortográfico.  

 Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: MOTORISTA 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000009 AGNALDO GUEDES DE SOUZA 

000199 GILDÉCIO LÚCIO DA SILVA 

000003 LEONARDO DA SILVA GARCIA 

000097 ROBSON DE CARVALHO BRAGA 

000212 WALKER FIALHO DE CASTRO 

 
QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Conforme exposto abaixo: 

• Porque: Conjunção utilizada para explicar ou mostrar a causa de algo citado anteriormente.   

• Por que: Preposição por + pronome interrogativo que. Tem função de pergunta e equivale a Por qual razão? Por 
qual motivo? 
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Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “B” a resposta questão.  

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente., uma vez que a questão 

de conjuntos fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 

 

Ou seja: 

Os que comeram pudim e pavê: 8 

Os que comeram somente pudim: 28 

Os que comeram somente pavê: 12 

A quantidade de pessoas é o somatório: 28+8+12 = 48 pessoas. 
 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “C” a resposta questão.  

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que 

considerando X o valor do embrulho e Y o valor do laço de fita, temos a seguinte equação: 
 

 X + Y = 0,60 (valor do embrulho + o laço de fita) 

 X – Y = 0,50 (valor do embrulho - o laço de fita) 
 

De acordo com o enunciado o embrulho custa R$ 0,50 a mais que o laço de fita, para descobrir o valor do embrulho, 
resolvendo através da adição temos: 

 X + Y = 0,60 

 X – Y = 0,50 

            2X = 1,10 

            X= 1,10 / 2 = R$ 0,55 

Então o embrulho custa R$ 0,55. Agora para descobrir o valor do laço subtraímos o valor do embrulho pelo valor que ele 
custa a mais que o laço de fita, sendo: 

Y = 0,55 - 0,50 = 0,05 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

8 

Pudim Pavê 

28 12 

+ 
/ 
/ 
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QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, analisando a imagem 

do trapézio apresentada na questão com as seguintes medidas: 

 
Para calcular a área do trapézio é utilizada a seguinte fórmula: 

Área = (B + b) . h 

                  2 

Substituindo esses valores na fórmula da área, obtemos: 

Área = (10 + 5) . 6 

                  2 

Área = (15) . 6 

                2 

Área = 90 = 45m2 

             2 

Bibliografia: Paulanti, Cláudio Magno. Área das figuras planas. Uso da fórmula de Heron. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 

Centro de Ciência e Tecnologia. Laboratório de Ciências Matemáticas. Campos dos Goytacazes, 2014. Disponível em: 

http://uenf.br/posgraduacao/matematica/wp-content/uploads/sites/14/2017/09/12122014Claudio-Magno-Paulanti.pdf  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que ao analisar 

as alternativas temos: 

• Afirmativa I (correta): ao citar que a Bacia Hidrográfica na qual está inserido o município de Divino é a Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. 

• Afirmativa II (incorreta): ao citar que o município apresenta os distritos Sede, Jesus do Bom Divino, Viletes de Divino, 

uma vez que o correto são: Sede, Bom Jesus do Divino, Viletes. 

• Afirmativa III (correta): ao citar que o Gentílico é Divinense. 

• Afirmativa IV (correta): ao citar que o CEP da cidade é 36.820-000. 

• Afirmativa V (incorreta): ao citar que o ano de Emancipação foi em 1906, uma vez que a emancipação ocorreu em 

1938. 

Com base na resposta acima, as alternativas I, III e IV estão corretas e respondem corretamente ao enunciado. 

Bibliografia: Prefeitura Municipal de Divino. Dados gerais do Município. Disponível em: https://www.divino.mg.gov.br/a-cidade/dados-gerais.html  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

B (Base maior): 10 metros 
B (base menor): 5 metros 
h (altura): 6 metros 

http://uenf.br/posgraduacao/matematica/wp-content/uploads/sites/14/2017/09/12122014Claudio-Magno-Paulanti.pdf
https://www.divino.mg.gov.br/a-cidade/dados-gerais.html
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CARGO: RECEPCIONISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000106 DANIELE DA SILVA RAMOS 

000146 JOÃO PAULO CÂNDIDO DA SILVA 

000322 MARYENE GUIMARAEAS DE SOUZA 

000066 VANESKA CAZUTE DE SOUZA 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Conforme exposto abaixo: 

• Porque: Conjunção utilizada para explicar ou mostrar a causa de algo citado anteriormente.   

• Por que: Preposição por + pronome interrogativo que. Tem função de pergunta e equivale a Por qual razão? Por 
qual motivo? 

 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “B” a resposta questão.  

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 13 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que de acordo 

com o enunciado Maria comprou um notebook no valor de R$ 3.000,00, a ser pago em 12 prestações iguais a juros 

simples sob a taxa de 1,2% ao mês. Para calcular o valor de cada prestação que Maria vai pagar usamos a seguinte 

fórmula: Juros = capital · taxa de juros · tempo 

A taxa de juros no enunciado é apresentada em porcentagem, mas, para realizar o cálculo, devemos utilizar a porcentagem 
em sua forma fracionária ou decimal, então ao substituir pelas informações que apresentamos temos: 
 

Juros = 3000 . 0,012 . 12 

J = 432,00 

 

Na compra do notebook Maria vai pagar R$ 432,00 reais de juros. Para calcular o valor das prestações pagas devemos 
somar o valor do notebook e os juros e depois dividir pela quantidade de prestações sendo: 

Valor das prestações = 3000 + 432 
      12 
Valor das prestações = 3432 = R$ 286,00 
              12 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente., uma vez que a questão 

de conjuntos fica mais fácil de ser entendida se for utilizada o Diagrama de Venn. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/fracao.htm
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Ou seja: 

Os que comeram pudim e pavê: 8 

Os que comeram somente pudim: 28 

Os que comeram somente pavê: 12 

A quantidade de pessoas é o somatório: 28+8+12 = 48 pessoas. 
 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “C” a resposta questão.  

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, uma vez que 

considerando X o valor do embrulho e Y o valor do laço de fita, temos a seguinte equação: 
 

 X + Y = 0,60 (valor do embrulho + o laço de fita) 

 X – Y = 0,50 (valor do embrulho - o laço de fita) 
 

De acordo com o enunciado o embrulho custa R$ 0,50 a mais que o laço de fita, para descobrir o valor do embrulho, 
resolvendo através da adição temos: 

 X + Y = 0,60 

 X – Y = 0,50 

            2X = 1,10 

            X= 1,10 / 2 = R$ 0,55 

Então o embrulho custa R$ 0,55. Agora para descobrir o valor do laço subtraímos o valor do embrulho pelo valor que ele 
custa a mais que o laço de fita, sendo: 

Y = 0,55 - 0,50 = 0,05 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, analisando a imagem 

do trapézio apresentada na questão com as seguintes medidas: 

8 

Pudim Pavê 

28 12 

+ 
/ 
/ 
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Para calcular a área do trapézio é utilizada a seguinte fórmula: 
 

Área = (B + b) . h 

                  2 

Substituindo esses valores na fórmula da área, obtemos: 

Área = (10 + 5) . 6 

                  2 

Área = (15) . 6 

                2 

Área = 90 = 45m2 

             2 

Bibliografia: Paulanti, Cláudio Magno. Área das figuras planas. Uso da fórmula de Heron. –Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciência e 

Tecnologia. Laboratório de Ciências Matemáticas. Campos dos Goytacazes, 2014.  

Disponível em: http://uenf.br/posgraduacao/matematica/wp-content/uploads/sites/14/2017/09/12122014Claudio-Magno-Paulanti.pdf  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO 
Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000001 CARLA ERICA DA SILVA CAMPOS PEREIRA 

000032 IURIS LINO ARAÚJO 

000296 LUCAS RIBAS DOS SANTOS 

 
QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista que os 

poderes executivo, legislativo e judiciário, são Poderes do Estado. “Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” Tal questão se trata de material bem básico para quem 

tem Noções de Direito Administrativo, pois basta observar apenas o sumário dos livros de Direito Administrativo como 

por exemplo o de Hely Lopes Meirelles para que se tenha de pronto a resposta e a diferenciação do que são Poderes do 

Estado, poderes administrativos e poderes políticos. Não há que se invocar confusão ou inadequação, pois pelo 

conteúdo das alternativas já se pode notar do que se trata a questão.  

Bibliografia: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2011. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, ao observar o 

enunciado da questão, o mesmo é bem claro, quando pede que seja marcada a alternativa correta de acordo com o 

B (Base maior): 10 metros 
B (base menor): 5 metros 
h (altura): 6 metros 

http://uenf.br/posgraduacao/matematica/wp-content/uploads/sites/14/2017/09/12122014Claudio-Magno-Paulanti.pdf


  

 

 

 

 

 

Concurso Público 001/2020                                                                                                                                                            Página 8 de 8 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO/MG 
Concurso Público 001/2020 

Artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Divino/MG, do qual toda a questão foi extraída. Todo o 

texto da questão foi extraído tal qual se encontra no referido regimento interno, bastando consultá-lo para averiguar 

que não haverá dúvidas quanto ao conteúdo ali expresso. A ordem do texto foi mantida e todo o texto da questão está 

fielmente idêntico ao encontrado no Regimento Interno da Câmara Municipal de Divino-MG 

Bibliografia: Divino. Lei Orgânica Municipal. 1990. Disponível em: https://camaradivino.mg.gov.br/legislacao/regimento-interno.html.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Observe o recorrente 

que o enunciado da questão é bem claro, quando pede que seja marcada a alternativa correta de acordo com as 

atribuições da Câmara Municipal, constantes na Lei Orgânica do Município de Divino/MG, em seus Artigos 31 e 32, 

do qual toda a questão foi extraída. Todo o texto da questão foi extraído tal qual se encontra na referida lei e não deixa 

margem para dúvidas ou divergências. Observe também que a numeração dos incisos foi mantida para evitar qualquer 

tipo de dúvida quanto ao conteúdo apresentado na questão e sua correspondência com a referida lei. A questão 

apresenta atribuições da Câmara Municipal que dependem da sanção do Prefeito e atribuições que lhe são privativas. 

Nessa diferenciação, somente a alternativa (A) apresenta-se correta. 

Bibliografia: Divino. Lei Orgânica Municipal. Divino: Câmara Municipal, [1990]. Disponível em: https://camaradivino.mg.gov.br/legislacao/lei-

organica.html . Acesso em: 24 set. 2020. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente, tendo em vista diversas 

fontes que foram consultadas ao elaborar a questão e que apresentam de certa forma o quadro formulado na questão 

e que apresenta inversão de correlação na alternativa (C). Tal correlação é inquestionável e pode ser consultada em 

várias bibliografias, das quais apresentamos algumas abaixo. 

Bibliografias: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0410351_08_cap_04.pdf, https://pt.slideshare.net/Suzanaduraes/moral-e-tica-

14008279, http://estudandonarede.blogspot.com/2011/02/o-que-e-etica.html 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

Divino (MG), 06 de outubro de 2020. 
 
 

Sebastião Real Sobrinho 
Presidente da Câmara Municipal de Divino/MG 

 
Mazeni Justiniana Henriques Frangilo 

Presidente da Comissão de Concurso 
Portaria nº 002/2020 

 
Antônio José Gonçalves de Siqueira 

Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic 
Administrador - CRA – ES nº 7228 
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