PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECURSOS
RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
RECURS
O

2861

INSCRIÇ
ÃO

2157

NOME

SITUAÇÃ
O

ALBERTO ALVES NAZÁRIO JUNIOR

A questão versa sobre
&ldquo;Especificações e
Normas&rdquo;, mais
precisamente ABNT NBR 6484
(Solo- Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT
&ndash; Método de Ensaio).
A questão em si não indaga
sobre quando o teste SPT deve
ser interrompido, mas sim de
uma forma abrangente sobre
todo o ensaio. Todas as
afirmações contidas na
alternativa "A" encontram-se
corretas: "A cravação do
INDEFERI barrilete será interrompida
DO
quando se obtiver penetração
inferior a 5,0 cm durante 10
golpes consecutivos" (Item:
6.4.3.3) "ou quando o valor do
SPT ultrapassar 50, num
mesmo ensaio. Nestas
condições o terreno será
considerado impenetrável ao
SPT e deverão ser anotados os
números de golpes e a
penetração respectiva." (Item:
6.3.12-b da Norma ABNT
acima citada).
Indeferido:
Fica mantida a questão e o
gabarito publicado

RESPOSTA

DETALHES

segundo a NBR 6484 Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT Método de ensaio, prevê as seguintes hipóteses para o interrompimento desse
precesso se da:
6.3.12 A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de
penetração sempre que ocorrer uma das seguintes
situações:
a) em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30;
b) um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravação; e
c) não se observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes
sucessivos do martelo.

Assim sendo peço pela anulação da questão

a questão pede a alternativa incorreta, porem a alternativa A esta correta, visto que o
O instrumento convocatório pode se dar através do Edital ou da Carta-convite. Assim
sendo requeiro a anulação da mesma

2865

2157

ALBERTO ALVES NAZÁRIO JUNIOR

DEFERID
O

A argumentação do candidato
está correta, a alternativa
&ldquo;A&rdquo; está
incorreta, porém a alternativa
&ldquo;D&rdquo; apresenta
informações inconsistentes
quando comparadas a
legislação em análise.
Deferido: Questão ANULADA.

"O instrumento convocatório
Primeiramente, é necessário que a Administração Pública elabore e forneça o
instrumento convocatório. Neste outro artigo são trazidos mais detalhes sobre como
fazer uma licitação pública . Este documento nada mais é que a expressão das regras
sobre como será o processo de seleção para a obtenção da melhor proposta à que se
refere tal licitação. É através deste documento que se dá publicidade ao processo e
que se estabelecem as normas que irão regulamentá-lo. O instrumento convocatório
pode se dar através do Edital ou da Carta-convite."
Referência:
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-administrativo/186723-c
omo-funciona-a-licitacao-publica

2773

2775

2621

2621

ANA PAULA SILVA SOUZA

O termo lazer fica explícito na
reposta em que evidencia os
aspectos "tempo e atitude",
pois o Pescador é enfático em
INDEFERI
dizer ao Industrial, que está
DO
exatamente curtindo a vida
naquele momento, ensejando
caráter de desinteresse em
outras coisas ou valores.

ANA PAULA SILVA SOUZA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

Lazer e o que fazemos em tempo livre

Enunciado diferente das respostas
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2674

2685

1307

1307

ANNA CAROLYNA ARAUJO DE JESUS

ANNA CAROLYNA ARAUJO DE JESUS

DEFERID
O

DEFERID
O

Em atenção a questão 21, foi
colocado de forma equivocada
no gabarito, há concordância
de que a resposta correta é a
letra C.

Em atenção a questão 30, foi
colocado de forma equivocada
no gabarito, há concordância
de que a resposta correta é a
letra C.

A questão de número vinte e um está incorreta de acordo com a resposta do gabarito
divulgado no site da Métodos Soluções Educacionais. No gabarito está indicando
como a resposta correta a letra “B”, onde afirma que somente as alternativas I e II
estão corretas, sendo que a alternativa III também está correta. Logo, a resposta
correta seria a letra “C”, onde afirma que as alternativas I, II, III estão corretas.
De acordo com o site (https://www.significados.com.br/epistemologia/), a
Epistemologia significa ciência, conhecimento, é o estudo científico que trata dos
problemas relacionados com a crença e o conhecimento, sua natureza e limitações. A
Epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento,
e também é conhecida como teoria do conhecimento e relaciona-se com a metafísica,
a lógica e a filosofia da ciência.
Diante disso, podemos perceber que todas as alternativas estão corretas, inclusive a
alternativa III onde afirma que a Epistemologia é o estudo cientifico que trata dos
problemas relacionados com a crença.
A questão de número trinta está incorreta de acordo com a resposta do gabarito
divulgado no site da Métodos Soluções Educacionais. No gabarito está indicando
como a resposta correta a letra “D”, onde afirma que o primeiro laboratório psicológico
fundado foi por Karl Jaspers em 1913, sendo que foi por Wilhelm Wundt em 1879.
Logo, a resposta correta seria a letra “C”.
De acordo com o site
(https://psicoativo.com/2016/08/quem-criou-o-primeiro-laboratorio-de-psicologia-experi
mental.html), afirma que Wilhelm Wundt, um médico e psicólogo alemão, foi
responsável pela criação do primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo.
Este laboratório foi criado em 1879 na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Com a
criação de um laboratório acadêmico dedicado ao estudo da psicologia experimental,
Wundt oficialmente deslocou a psicologia a partir de uma sub-disciplina da filosofia e
biologia para uma disciplina científica única.

A questão de número trinta e um está incorreta de acordo com a resposta do gabarito
divulgado no site da Métodos Soluções Educacionais. No gabarito está indicando
como a resposta correta a letra “C”, onde afirma que somente as alternativas I e II
estão corretas, sendo que a alternativa III também está correta. Logo, a resposta
correta seria a letra “B”, onde afirma que as alternativas I, II, III estão corretas. Além
disso, na questão tinha como alternativa de resposta duas letras "C" e duas letras "D",
não tendo a letra "A" e letra "B".
De acordo com o site (https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia), a perspectiva
evolucionista procura, inspirada pela teoria da evolução, explicar o desenvolvimento do
comportamento e das capacidades mentais como parte da adaptação humana ao meio
ambiente. Confirmando, assim, que a alternativa III está correta.

2700

1307

ANNA CAROLYNA ARAUJO DE JESUS

INDEFERI Questão com erro formalDO
ANULADA

2639

310

ANTONISMAR PEREIRA PINTO

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

O CALCULO DA QUESTÃO NÃO CONFERE COM A RESPOSTA DO GABARITO,
FAVOR FERIFICAR SE O ENUNCIADO DA QUESTÃO E A RESPOSTA ESTÁ
CORRETO.

APARECIDO BISPO DOS SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Olá senhores responsáveis pelo concurso público de Novo São Joaquim MT
eu,Aparecido Bispo dos Santos respondi na questão número 20 que a última copa do
mundo em que a seleção brasileira de futebol foi campeã foi a letra (B) Japão/Coréia
do Sul e no gabarito do referido concurso aparece uma resposta diferente. Gostaria
que vocês olham esta questão novamente. Desde já eu agradeço.

DEFERID
O

Questão cancelada porgrafia
errada na resposta que seria
correta "conotações mágicas",
onde no processo de digitação
da prova, escreveu-se
"conotações mágica".

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada,
pois, pede-se a frase em que as normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas. O gabarito preliminar apresenta como resposta a alternativa C) Já faz
muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágica. A frase correta seria: Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra
progresso com algumas conotações mágicas.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso
deve ser alterado para: “A funcionária tinha realizado a limpeza da casa toda”, como
será demonstrado a seguir. A assertiva dada como correta é incoerente, haja vista que
a forma correta se demarca por “chegado”. A alternativa B é incorreta, haja vista que a
forma correta se demarca por “aberto”. A alternativa D não está no particípio verbal,
sendo assim, incorreta. Portanto, a alternativa C é a correta.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso
deve ser alterado para: “Apenas as afirmativas I, II e III”, como será demonstrado a
seguir. De acordo com a Lei 13.005/2014, em seu artigo 2º, temos no inciso III superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação; no inciso V - formação para o
trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade; no inciso VI - promoção do princípio da gestão democrática
da educação pública; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos
em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade.
Desse modo, as opções I, II e III são corretas e a opção IV é errada, haja visto o
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do PIB e não independentemente dos resultados e da proporção do PIB,
como afirma a assertiva IV.

2699

2725

2726

2727

2180

69

69

69

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

DEFERID
O

DEFERID
O
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2728

2729

2730

2731

2818

2665

69

69

69

69

69

564

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso
deve ser alterado para: “1 e 4”, como será demonstrado a seguir. Para que a questão
faça sentido f(x)=ax^2-4x+c. Como g(1)=5, temos que a+c=5, ou ainda, c=5-a(I).
Portanto, f(x)=ax^2-4x+(5-a). Como a função f possui exatamente uma raiz real, segue
que (-4)^2-4a(5-a)=0, ou ainda, 16-20a+4a^2=0, isto é, a^2-5a+4=0. Aplicando a
fórmula de bhaskara, temos que a1=4 ou a2=1. Se considerarmos a1=4, voltando na
equação I, obtemos c1=5-a1=5-4=1. Se considerarmos a2=1, voltando na equação I,
obtemos c2=5-a2=5-1=4. Portanto, os valores de a e c são 1 e 4, alternativa B.

DEFERID
O

Questão cancelada por obter
duas respostas corretas, letras
"B" e "C".

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada,
pois, apresenta duas respostas, contrariando, assim, as regras do edital. Observe:
como a nota de uma avaliação de elevação de cargo em uma empresa varia de 0 a 10
e é proporcional ao número de acertos obtidos em suas 30 questões, temos que 30
questões esta para a nota 10, 27 questões esta para a nota 9, 24 questões esta para a
nota 8, 21 questões esta para a nota 7, 18 questões esta para a nota 6, 15 questões
esta para a nota 5, 12 questões esta para a nota 4, 9 questões esta para a nota 3, 6
questões esta para a nota 2, 3 questões esta para a nota 1 e 0 questões esta para a
nota 0. Considerando M: nota de Maria, P: nota de Pedro, A: nota de Amanda. Temos
que: M+P=A. Como Amanda acertou a metade da prova, 15 questões, sua nota foi 5.
Logo, M+P=5, ou ainda, P=5-M(I). Como as notas tiradas por Amanda, Pedro e Maria
são expressas em números inteiros, temos duas respostas corretas no gabarito, a
alternativa b) 9 e a alternativa c) 12. Observe que, se Maria acertou 9 questões, obteve
nota 3(número inteiro). Assim, pela equação I, P=5-3=2, a nota de Pedro seria
2(número inteiro), ou seja, acertou 6 questões. Considerando agora, que, Maria
acertou 12 questões, desse modo, obteve nota 4(número inteiro). Pela equação I,
P=5-4=1, e a nota de Pedro seria 1, ou seja, acertou 3 questões. Em ambos os casos,
somando as notas de Maria e Pedro, obtém a nota de Amanda e ainda, as notas de
Maria, Pedro e Amanda são números inteiros.

DEFERID
O

Questão anulada por faltar a
informação no enunciado da
alternativa I que, não
restringindo "a" ser diferente de
zero, a qual a tornaria um
número real nulo,
consequentemente não
obtendo uma resposta válida
nas alternativas.

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada,
pois, não apresenta alternativa correta, como demonstraremos a seguir. De acordo
com Ênio Silveira, no livro Matemática: compreensão e prática, se a é um número real
não nulo e m e n são números inteiros, então a^m/a^n=a^(m-n). Portanto, a partir do
momento que não se colocou a restrição de “a” ser um número real diferente de zero,
a primeira assertiva se torna falsa. Analisando a segunda assertiva, temos que o
número pi é irracional e como p e q são números inteiros p/q é um número racional,
portanto, a segunda assertiva também é falsa. Como nenhuma das alternativa
apresentas as duas primeiras assertivas como falsa (F), essa questão é cabível de
anulação.

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

DEFERID
O

Questão cancelada devido a
erro de digitação, faltando a
informação do log a ser
utilizado para aproximação do
cálculo no enunciado da
questão.

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada,
pois, falta dados para poder concluir os resultados, por exemplo, uma referência de
logaritmo: “ use a aproximação: log 3 = 0,48”. Observe: Aplicando a fórmula de
montante dos juros compostos, obtemos 45000(1,2)^t=135000(1,08)^t, ou ainda,
(1,2/1,08)^t=135000/45000, ou equivalentemente, (120/108)^t=3. Ou seja, (10/9)^t=3.
Aplicando logaritmo e suas propriedades, obtemos: log(10/9)^t=log3, isto é,
t(log10-log9)=log3, ou ainda, t(log 10-2log3)=log3. Equivalentemente, obtemos:
t-2t(0,48)=0,48. Assim, t=0,48/0,04 e portanto, t=12 anos.

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

O erro de grafiacitado pelo
candidato, e que realmente
ocorre no enunciado da
questão não tira o sentido da
mesma, haja visto que o
complemento é muito claro ao
INDEFERI solicitar nas respostas as
DO
palavras grafadas de forma
errada. Quado lê-se o
enunciado da questão pode-se
concluir de forma clara que, o
que se pede, é que assinale a
alternativa em que as palavras
estão com a grafia incorreta.

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

BRUNA FERNANDA SATO LOPES

CLEINA DE PAULA SILVA OLIVEIRA

DEFERID
O

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

Ilustríssima banca examinadora, o objetivo deste recurso é solicitar a anulação da
questão 10 de língua portuguesa, pois a questão contém palavra com erro ortográfico,
sendo ela “estrão” o que pode induzir o candidato ao erro de gabarito, porque a
mesma fala de palavras grafadas de forma correta.

100/20=5 cada operário fabrica 5 blocos, pois estão no ritmo. Os 16 operários também
no mesmo ritmo em uma hora irão fabricar 16 x 5 = 80. Logo em 15 minutos fabricam
20. Ou seja 1 hora e 15 minutos fabricam 100 blocos.
Referência:
Dolce. P , P. et .al Fundamentos de matemática elementar - volume 10, editora atual,
2013.

2673

2256

CLEUNEOLICE FERREIRA PAULA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

O enunciado da questão está da seguinte forma:
O plural de canga verde-abacate, biquíni rosa, sunga cinza e "prancha amarelo-limão".

Porém, nas alternativas A, B, C e D está escrito "pranchas amarelo-canário",
"pranchas amarelo-canários", "pranchas amarelos-canário" e "pranchas
amarelo-canário", respectivamente, ficando divergente do enunciado da questão.
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O gabarito mostra que a letra ¨D¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨B¨.

2733

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

JUSTIFICANDO
Entendendo o texto:
01 – Atente para as afirmações abaixo.
I - Diferentemente do homem moral, o homem moralizador não se preocupa com os
padrões morais de conduta.
II. Pelo fato de impor a si mesmo um rígido padrão de conduta, o homem moral acaba
por impô-lo à conduta alheia.
III. O moralizador, hipocritamente, age como se de fato respeitasse os padrões de
conduta que ele cobra dos outros.
Em relação ao texto, é correto o que se afirma APENAS em:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
essa referencia bibliográfica mostra que apenas a opção III esta correta, ou seja
alternativa ¨C¨. Que corresponde a letra ¨B¨ na prova de FISCAL DE TRIBUTOS
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/07/texto-o-homem-moral-e-o-moralizador-c
om.html
O gabarito consta que alternativa ¨C¨ esta correta, mais porém a alternativa correta é a
¨A¨.

2734

2736

1932

1932

DENIA SILVA SANTOS

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

JUSTIFICANDO
Na frase A distinção entre ambos tem alguns corolários relevantes, o sentido da
expressão sublinhada está corretamente traduzido em:
(A) significativos desdobramentos dela.
(B) determinados antecedentes dela.
(C) reconhecidos fatores que a causam.
(D) consequentes aspectos que a relativizam.
(E) valores comuns que ela propicia
essa referencia bibliográfica mostra que a opção ¨A¨ esta correta. Que corresponde a
letra ¨A¨ na prova de FISCAL DE TRIBUTOS
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/07/texto-o-homem-moral-e-o-moralizador-c
om.html
O gabarito mostra que a letra ¨A¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨C¨.
JUSTIFICANDO
A forma correta do feminino da palavra poeta é poetisa
BIBLIOGRAFIA
https://duvidas.dicio.com.br/a-poeta-ou-a-poetisa/
O gabarito mostra que a letra ¨C¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨A¨.
JUSTIFICANDO
hipertensão= Definição de Hipertensão
Classe gramatical: substantivo feminino
Separação silábica: hi-per-ten-são
Plural: hipertensões
https://www.dicio.com.br/hipertensao/
amago= Definição de Amago
Classe gramatical: substantivo masculino
Flexão do verbo amagar na: 1ª pessoa do singular do presente do indicativo
Separação silábica: a-ma-go
https://www.dicio.com.br/amago-2/

2738

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

senil= Definição de Senil
Classe gramatical: adjetivo de dois gêneros
Separação silábica: se-nil
Plural: senis
https://www.dicio.com.br/senil/
ardiloso= Definição de Ardiloso
Classe gramatical: adjetivo
Separação silábica: ar-di-lo-so
Plural: ardilosos
Feminino: ardilosa
https://www.dicio.com.br/ardiloso/
inócuo= Definição de Inócuo
Classe gramatical: adjetivo
Separação silábica: i-nó-cu-o
Plural: inócuos
Feminino: inócua
https://www.dicio.com.br/inocuo/
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O gabarito mostra que a letra ¨D¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨C¨.
JUSTIFICANDO

2741

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Também = tônica na última
https://brainly.com.br/tarefa/4274784
Estável =A palavra possui acento pois é uma paroxítona terminada em "l"
https://www.dicionarioinformal.com.br/estavel/
cientificas= tônica na antepenúltima e demais outras sílabas.
https://brainly.com.br/tarefa/11953860
O gabarito mostra que a letra ¨D¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨A¨.
JUSTIFICANDO
A QUESTAO ABAIXO MOSTRA O MESMO SENTIDO DESSA PEGUNTA 13.
Numa cerimônia militar, os soldados de um quartel da capital capixaba foram
organizados em fileiras. Na primeira fileira havia 18 soldados, na segunda 20 soldados,
na terceira 22 soldados e assim sucessivamente. Sabe-se que no total havia 480
soldados nessa cerimônia. Qual o número de fileiras de soldados que foram formadas
nessa cerimônia?
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
e) 19

2743

1932

DENIA SILVA SANTOS

O (a) candidato (a) deve ter se
equivocado ao analisar o
gabarito preliminar, pois no
INDEFERI mesmo a resposta já era a
DO
alternativa "A" e não "D",
portanto continua com a
resposta correta a alternativa
"A".

Resolução
Nota-se que temos uma Progressão Aritmética, onde o primeiro termo é o 18, a razão
é o 2 e a soma dos termos é 480.
Pela fórmula do termo geral:
an = a1 + (n – 1)r
an = 18 + (n – 1)2
an = 18 + 2n – 2
an = 16 + 2n
Vamos agora substituir na fórmula da soma dos termos de uma P.A.
Sn = (a1 + an).n/2
480 = (18 + 16 + 2n).n/2
480.2 = (34 + 2n)n
960 = 34n + 2n²
2n² + 34n – 960 = 0
n² + 17n – 480 = 0
Temos uma equação do segundo grau.
Resolvendo pelo método de soma e produto:
Soma = -b/a = -17
Produto = c/a = -480
Os dois números cuja soma é -17 e o produto é -480 são -32 e 15.
Como o n representa a quantidade de termos, os valores negativos não servem, logo,
n = 15.
Resposta: A
https://sabermatematica.com.br/progressaoaritmeticaser.html
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RECURSOS
O gabarito mostra que a letra ¨C¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨A¨.
JUSTIFICANDO
Tem-se que, numa PG, o primeiro termo (a1) é igual a 10, e o quarto termo (a4) é igual
a 80, Pede-se a razão dessa PG.
Veja que:

2744

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

a4 =- a1.q³. Como a4 = 80, então temos que:
a1.q³ = 80 -------como "a1" = 10, então temos que:
10q³ = 80
q³ = 80/10
q³ = 8
........._
q = ³V8 ------- veja que (raiz cúbica de 8) = 2. Assim:
q=2
O gabarito mostra que a letra ¨D¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨B¨.

2745

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

JUSTIFICANDO
economia do estado começa a melhorar com a implantação de estradas de ferro e
telégrafos, época em que começam a chegar seringueiros, pessoas que cultivaram
erva-mate e criadores de gado.
http://www.mt.gov.br/historia
O gabarito mostra que a letra ¨C¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨D¨.
JUSTIFICANDO
as principais elevações (serras) do relevo contido no Estado do Mato Grosso:

2746

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

- Serra dos Parecis
- Serra Formosa
- Serra do Norte
- Serra dos Caiabis
- Serra dos Apiacás
- Serra do Roncador
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-matogrosso.htm
O gabarito mostra que a letra ¨B¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨D¨.

2747

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

JUSTIFICANDO
A região era escassamente povoada e não havia essa proximidade com a fronteira
espanhola,
tampouco uma integração social, Étnica, econômica e de gênero entre o português e o
espanhol. entre outros fatores.
https://d3eaq9o21rgr1g.cloudfront.net/aula-temp/460390/00000000000/curso-81226-au
la-00-v1.pdf?Expires=1554313220&Signature=ZVZ~tnRlBKmgbRolXhIjEyYmHJNhtPvj
HssNvGr~xJmoOamyCGXc4tBYmASINXOqWG4jgWLGqashY6lLMEKTzkemMiZNX2x
bUDDDg91PkeKVIjZqxFKYbyIZeGle8lmjfv7NaaUw7wRscQmbGD~Zhyn98W8oSSjTp
N8RV7IxV2rNujJCUXDxZiZi1c~VzcUWNSGKbXgpxpe1dUTueY2wichJMa17mDoQBT
6A7mS2iTaABax2yhEECcjYAbn19fjVFiyUvRrEEfOQlpXjpMNwWoIGCWRHyqzqMwnD
1ZrkByhbJbMeIpAFfoSB1QMFBO-Z9eQVRLFjoazh4kPs9ghCwQ__&Key-Pair-Id=APK
AIMR3QKSK2UDRJITQ
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RECURSOS
O gabarito mostra que a letra ¨B¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨A¨.

2748

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

JUSTIFICANDO
I: FALSA. Tereza de Benguela governava o Quilombo do Piolho ou rio Quariterê,
quando este foi
atacado e destruído em 1770 pela bandeira comandada pelo Sargento-Mor João
Lemes do Prado.
II: VERDADEIRA. Tereza de Benguela liderava um quilombo considerado o maior e
mais significativo
da região de Vila Bela, por sua organização o social e fartura de roças, congregando
escravos fugidos,
pretos livres e Índios.
III: VERDADEIRA. Tereza de Benguela foi uma liderança quilombola que atuou na
segunda metade
do século XVIII, comandando a estrutura política, econômica e administrativa do
Quilombo do
Piolho ou Quariterê.
https://d3eaq9o21rgr1g.cloudfront.net/aula-temp/460390/00000000000/curso-81226-au
la-00-v1.pdf?Expires=1554313220&Signature=ZVZ~tnRlBKmgbRolXhIjEyYmHJNhtPvj
HssNvGr~xJmoOamyCGXc4tBYmASINXOqWG4jgWLGqashY6lLMEKTzkemMiZNX2x
bUDDDg91PkeKVIjZqxFKYbyIZeGle8lmjfv7NaaUw7wRscQmbGD~Zhyn98W8oSSjTp
N8RV7IxV2rNujJCUXDxZiZi1c~VzcUWNSGKbXgpxpe1dUTueY2wichJMa17mDoQBT
6A7mS2iTaABax2yhEECcjYAbn19fjVFiyUvRrEEfOQlpXjpMNwWoIGCWRHyqzqMwnD
1ZrkByhbJbMeIpAFfoSB1QMFBO-Z9eQVRLFjoazh4kPs9ghCwQ__&Key-Pair-Id=APK
AIMR3QKSK2UDRJITQ
O gabarito mostra que a letra ¨A¨ esta correta, mais porém a resposta que esta correta
é a alternativa ¨D¨.

2749

1932

DENIA SILVA SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

JUSTIFICANDO
Adriano de Souza, o Mineirinho, é campeão mundial de surf em 2015
Após Gabriel Medina eliminar Mick Fanning, Adriano de Souza passa para a final e, na
somatória, conquista o mundial de surfe de 2015
https://gq.globo.com/Corpo/Esportes/noticia/2015/12/adriano-de-souza-o-mineirinho-ecampeao-mundial-de-surf-em-2015.html

2714

1834

DHANYLO DA SILVA THEMOTEO LEONARDO

A resposta que traz como
alternativa "Tradição e
Inovação" (de forma correta)
INDEFERI como já enunciada pelo
DO
candidato é a alternativa "C",
conforme disponibilizado no
gabarito, e não a alternativa
"B".

A alternativa correta é a "b)Tradição e Inovação". A questão já apareceu no vestibular
da UERJ de 2019.
https://www.qconcursos.com/questoes-de-vestibular/questoes/748cef8a-6e

A alternativa correta é "a) Privatização de empresas estatais pelo governo;"
Fernando Henrique Cardoso é conhecido como o presidente que executou as maiores
privatizações da História do Brasil.

2715

1834

DHANYLO DA SILVA THEMOTEO LEONARDO

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/11/78768-as-principais-privatizacoes-de
-cada-presidente.shtml
https://oglobo.globo.com/economia/privatizacoes-ganharam-forca-partir-dos-anos-90-1
0448501

2716

1834

DHANYLO DA SILVA THEMOTEO LEONARDO

DEFERID
O

Questão cancelada por ter sido
aplicada para outro cargo em
contra turno à aplicação dessa
prova.

2717

1834

DHANYLO DA SILVA THEMOTEO LEONARDO

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

2718

1834

DHANYLO DA SILVA THEMOTEO LEONARDO

DEFERID
O

Questão cancelada por ter sido
aplicada para outro cargo em
contra turno à aplicação dessa
prova.

Esta questão apareceu nas provas da manhã, o que favorece candidatos que fizeram
a prova à tarde e conheçam quem fez de manhã.

A alternativa correta é "a)Humanos;".
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/10/massacre-que-matou-111-presos-no-car
andiru-completa-20-anos.html

Esta questão apareceu nas provas da manhã, o que favorece candidatos que fizeram
a prova à tarde e conheçam quem fez de manhã.
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RECURSOS
Pelo presente pede-se a ANULAÇÃO da questão n° 03, consoante motivos abaixo
explicitados.

2635

3

DIEGO RICARDO LIPPERT SCHEID

DEFERID
O

Questão cancelada porgrafia
errada na resposta que seria
correta "conotações mágicas",
onde no processo de digitação
da prova, escreveu-se
"conotações mágica".

A alternativa"C" apontada como correta pela banca não segue as normas de
concordância verbal solicitada pelo comando da questão. A frase é a seguinte:
Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágica.
Nesta situação, a palavra mágica deve concordar com conotações. Como mágica esta
no singular e conotações está no plural não está se respeitando a concordância verbal,
devendo a questão ser anulada.
Além do mais, no site https://www.estudegratis.com.br/questao-de-concurso/476817 é
possível ver a mesma questão. E lá a palavra mágica está no plural para concordar
com conotações. A questão número 2 deve ser anulada.
Pelo presente pede-se a TROCA DE GABARITO da questão n° 04 para a alternativa
"C", consoante motivos abaixo explicitados.
A banca informou que o gabarito da questão nº 04 seria a alternativa "A", porém ela
está incorreta, devendo ser alterado para a alternativa "C". Vejamos:

a) Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas;

2641

3

DIEGO RICARDO LIPPERT SCHEID

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Alternativa incoerente, haja vista que a forma correta se demarca por “chegado”.
c) A funcionária tinha realizado a limpeza da casa toda;
Alternativa correta, visto que as terminações do particípio são em "DO" a grafia correta
é "realizado".
Além do mais, no site
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-as-form
as-nominais-verbo.htm#questao-4 é possível encontrar a mesma questão com os
mesmos argumentos que aqui utilizei.
Dessa forma a questão deve ter seu gabarito modificado para a alternativa "C".
Pelo presente pede-se a ANULAÇÃO da questão n°32,consoante motivos abaixo
explicitados.
A banca informou que o gabarito da questão é a alternativa "A", porém há duas
alternativas incorretas e dessa forma a questão precisa ser anulada.
A alternativa "D" diz o seguinte:
São poucas as situações que não se EXIGE licitação, como por exemplo, no caso de
calamidade pública.

2648

3

DIEGO RICARDO LIPPERT SCHEID

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

A questão erra ao confundir INEXIGIBILIDADE com DISPENSA DE LICITAÇÃO. Se
não EXIGE, esta falando de INEXIGIBILIDADE, e nesse caso só há três motivos para
se usar este argumento, que são:
* Impossibilidade de competição,
* Casos exemplificativos,
* Ato Vinculado.
Em outras palavras, ou a empresa é a única prestadora daquela atividade, ou é para
contratação de artista, ou é uma atividade técnica de conhecimento singular.
Reforçando o que já foi dito, INEXIGIBILIDADE e DISPENSA são dispositivos
diferentes.
Dessa forma, a questão deve ser anulada por possuir duas alternativas incorretas.
Pelo presente pede-se a ANULAÇÃO da questão n°15, consoante motivos abaixo
explicitados.

2649

3

DIEGO RICARDO LIPPERT SCHEID

O candidato menciona questão
32 -Conhecimentos
IMPROCE Específicos, porém na
DENTE
fundamentação do Recurso
relata outra questão, tornando
o recurso inépto.

Não há resposta que se adeque ao questionamento feito pelo comando da questão.
A questão diz que 20 trabalhadores, trabalhando todos no mesmo ritmo, produzem
100 blocos em 1 hora, e pede em quantas horas 16 trabalhadores produziriam os
mesmos 100 blocos.
A resposta correta seria em 1h15min, porém não há esta alternativa. Dessa forma,
pede-se a anulação da questão.
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2757

2838

2724

2735

86

86

2571

2571

DIONEY OLIVEIRA ALVES

DEFERID
O

Questão cancelada devido erro
de digitação no enunciado da
mesma, ao citar o
desenvolvimento da questão
"(x + 2)n. x3, o coeficiente de
xn+1", o termo xn+1, deveria
ser transcrito xn+1

a questão esta com erro de formatação, visto que não apareceu os numeros em
exponencial deixando assim sem resposta possivel dentre as alternativas. Segue em
anexo a imagem da mesma questao aplicada pela banca IBEG no ano de 2017 em
que mostra a formatação correta. desde ja obrigado.

DIONEY OLIVEIRA ALVES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Na questão número 10 pede para marcar a incorreta. A alternativa que não está de
acordo com a norma culta do Português é a alternativa C, pois quando os núcleos do
sujeito vierem ligados pela conjunção "ou", o verbo ficará no singular se houver ideia
de exclusão. Então o correto seria "SEMPRE UMA OU OUTRA LEVAVA A MÃE AO
MÉDICO".
A referida justificativa foi verificada e confirmada na GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS
CULTO FALADO NO BRASIL.
Gramática do português culto falado no Brasil / coordenação Geral: Ataliba T. de
Castilho; organização: Mary Aizawa Kato, Milton do Nascimento. – Campinas, SP:
Editora da Unicamp, 2009.

DULCE HELENA VIANA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

A questão acima mencionada pede o plural de "canga verde abacate, biquini rosa,
sunga cinza e prancha amarelo limão"
Todas as alternativas de respostas tem no lugar de amarelo limão a cor amarelo
canário.

DULCE HELENA VIANA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A questão acima mencionada pede a alternativa em que existe inadequação em
relação a concordância verbal e dá como resposta no gabarito a resposta A onde diz:
"70% dos empregados fizeram greve"
A norma diz que este caso onde existe expressões partitivas faz parte das regras de
casos específicos, cabendo as duas formas, tanto no plural como no singular. A
explicação para a ocorrência do verbo no singular ou no plural nesses casos é a
seguinte: quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva (“a maior parte”,
“mais da metade”) acompanhada de um especificador no plural (“dos colaboradores”,
“dos funcionários”), o verbo pode ser conjugado das duas formas.Exs.:
A menor parte dos participantes não gostou/gostaram do curso.
Boa parte dos integrantes concorda/concordam com a política do grupo.

2763

2668

2684

68

1624

925

EDNEMILDE FERREIRA COSTA

Na elaboração do recurso das
questões, o candidato deve
realizá-lo diretamente de forma
clara e expressiva, o recurso
não é pararealizar reclamações
IMPROCE
ou tirar dúvidas sobre os
DENTE
procedimentos do concurso,
para essa situação deverá
entrar em contato através de
outros meios com a banca
organizadora.

ELICLEIA OLIVEIRA DE MORAIS

DEFERID
O

FERNANDO CARLOS AYRES DE ALMEIDA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

durante a prova de alimentador de aplic,fato foi ocorrido na prova de alimentador de
aplic, o candidato Eliel Marcos Araujo,falou dentro da sala ,que essa prova contem as
mesma questão da prova de AGENTE ADMINISTRATIVO,pois uma colega fez de
manha ele teve acesso a prova dela depois que ela terminou, sendo assim nos
estaríamos sendo prejudicado, se as mesmas questões são as mesma da prova do
aplic peço que seja canceladas as questões. aguardo resposta

na questão era passar para plural:
prancha amarelo- limão e na resposta estava pranchas amarelo- canário. peço que
desconsidera essa questão, pois no lugar de amarelo-LIMÃO estava
amarelo-CANÁRIO.
segundo o gabarito preliminar marca que o pais que foi disputada a copa do mundo
em que a seleção Brasileira de futebol foi campeã pela ultima vez foi a franca.
Peço encarecidamente que reveja pois de acordo Informações Copa do Mundo
(português brasileiro) ou Campeonato do Mundo de Futebol (português europeu) FIFA
de 2002 foi a décima sétima edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol que reuniu 32
equipes entre 31 de maio a 30 de junho. O Brasil conquistou pela quinta vez o título
mundial, depois de derrotar a Alemanha na final.O sorteio foi realizado no Busan
Exhibition & Convention Centre (BEXCO) em Busan (Coreia do Sul), no dia 1 de
dezembro de 2001. Coreia do Sul, Japão e França — a primeira e a segunda, ambas
antrifiões e a última campeã — eram cabeças de chave por direito. Os cabeças de
chave foram: Alemanha, Argentina, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália e
Japão.
aguardo a análise desde de já grato.
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2771

2778

2780

2784

2348

2348

2348

2348

FERNANDO CASTRO E SILVA

O termo lazer fica explícito na
reposta em que evidencia os
aspectos "tempo e atitude",
pois o Pescador é enfático em
INDEFERI
dizer ao Industrial, que está
DO
exatamente curtindo a vida
naquele momento, ensejando
caráter de desinteresse em
outras coisas ou valores.

A questão pede definição mais correto do termo lazer de acordo com reflexão do texto,
porém, após reflexão sobre o texto infere-se que a duas alternativas corretas, e
apenas poderia haver uma. Tanto a alternativa "a" quanto a "d" gabarito da banca
estão corretas, eis que, de acordo com reflexão sobre o texto é possível inferir que a
dois conceitos a respeito do que caracteriza lazer, sendo um representado pela
alternativa "a" sob a ótica do industrial e a alternativa "d" sob a ótica do pescador.
Ocorre que, não é possível retirar do texto que um desses conceitos de lazer estejam
errado, o que nos leva a concluir que não existe uma mais correto que o outro. O texto
apenas apresenta dois conceitos diferentes de maneira de caracterizar lazer, duas
óticas diferentes, porém em momento algum a opinião de que um é melhor do que o
outro. Por todo o exposto, conclui-se que não deveria a questão perguntar qual era a
caracterização mais correta do lazer, por não haver uma mais correta que outra,
apenas visões diferentes apresentadas pelo autor. Por fim, temos que tal questão deve
ser anulada pelos motivos supramencionados.

FERNANDO CASTRO E SILVA

A observância do candidato é
improcedente, uma vez citado
no edital o conteúdo
programático, nesse caso a
sintaxe, queé a parte da
gramática que estuda a
estrutura da frase, analisando
as funções que as palavras
desempenham numa oração e
IMPROCE
as relações que estabelecem
DENTE
entre si, e posteriormente
definido as orações, não é
necessário estabelecer que tipo
de oração. Por si só o
candidato tem a
obrigatoriedade em se preparar
para qualquer questão
relacionada ao conteúdo
programático.

A questão traz 4 alternativas para escolha, ocorre que 3 dessas alternativas se
encontram no edital dentro do item sintaxe: frase, oração e período (simples e
composto); termos essenciais e integrantes da oração; Porém a alternativa
considerada correta pelo gabarito preliminar, "oração absoluta" não se encontra
prevista no edital, ocorrendo a extrapolação do conteúdo do edital devendo a referida
questão ser anulada por isso.

FERNANDO CASTRO E SILVA

O erro de grafiacitado pelo
candidato, e que realmente
ocorre no enunciado da
questão não tira o sentido da
mesma, haja visto que o
complemento é muito claro ao
INDEFERI
solicitar os verbos em destaque
DO
de forma CORRETA, e na
questão é visível e intuitivo que
um dos verbos apresenta
conjugação errada.
Portanto mantém-se a
alternativa "A" como correta.

A presente questão veio grafada com palavra errada, a qual fez com que a questão
perdesse o objeto de análise e por conseguinte se tornasse impossível ter uma
resposta para tal questionamento. Após o item I, II, e III onde deveria avaliar se correta
ou não veio a pergunta onde está o erro: a "conjunção" dos verbos em destaque está
correta[...], deste forma fica evidente o erro do termo "conjunção", não deveria ser este
termo p utilizado, já que tal termo é inexistente quando se fala em verbos. Desta forma,
nenhuma das alternativas responde a questão. Pois a questão pede algo impossível,
conjunção de verbos correta. Por todo o exposto deve o presente recurso ser acolhido
e deferido no sentido de anular a referida questão.

FERNANDO CASTRO E SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Nesta questão provavelmente ouve um erro no gabarito preliminar, já que a resposta
assinalada pelo gabarito não corresponde a resposta correta mas sim outra alternativa.
Vejamos. o gabarito trouxe a alternativa "a" como resposta, ocorre que com tal
alternativa não existe inadequação na concordância verbal, pois, o verbo com
concorda com o numeral nos casos em que o sujeito exprime porcentagem e como a
porcentagem exprimida foi de 70%, ou seja, mais de um, portanto, plural, verificando
que esta alternativa está adequada. A inadequação se encontra na alternativa "c".
Vejamos: c- sempre uma ou outra "levavam" a mãe no médico. A inadequação está na
conjugação do verbo levar, o qual deveria estar conjugado no singular e não no plural,
pois, quando o sujeito for representado por uma das expressões “um ou outro”; “nem
um nem outro”, o verbo fica no singular. Diante do exposto, merece o presente recurso
ser acolhido e provido no sentido de modificar a alternativa de resposta correta para
letra "c", já que pelo exposto ela é a que contem inadequação e a questão tem por
resposta correta a alternativa que está inadequada.
VILARINHO, Sabrina."Concordância Verbal – Os casos especiais do sujeito composto
"; Brasil Escola. Disponível em. Acesso em 03 de abril de 2019

2791

2348

FERNANDO CASTRO E SILVA

O recurso interposto pelo
candidato é improcedente, haja
visto que o questionamento em
si não trata-se da
especificidade da Lei, e sim de
conhecimentos gerais,
abrangendo a história do
INDEFERI
município de Novo São
DO
Joaquim - MT, onde a pergunta
fica evidente para responder
quem era o Governador na
época em que o município foi
criado. Na página da Prefeitura
Municipal, no ícone "história",
essa informação fica exposta.

A questão em pauta traz como resposta Júlio José de Campos por assinatura em
decreto para instauração de Novo São Joaquim, o que está correto, ocorre que tal
decreto extrapola a previsão do edital, eis que é uma legislação específica e apenas 3
legislações específicas estavam prevista no edital, eram elas: Lei Orgânica Municipal,
Regimento Interno de Novo São Joaquim/MT; Estatuto dos Servidores da Prefeitura
Municipal de Novo São Joaquim/MT. Por ser uma legislação específica onde se cobrou
quem assinou decreto deveria ela estar prevista. Diante de todo o exposto deve o
presente recurso ser acolhido e provido no sentido de anular a questão.
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1515

1515
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FERNANDO CASTRO E SILVA

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

Merece tal questão ser anulada! Nessa questão ouve um erro em sua elaboração o
qual tornou impossível encontrar uma resposta nas alternativas apresentadas.
Vejamos: O art.42 do estatuto do servidor Publico Municipal de Novo São Joaquim
Estado de Mato Grosso, determina que não permitido ao "Servidor Público Municipal":
item I, II, III E IV. O erro está na supressão sem menção disso da parte final do
enunciado caput do art. 42 ao qual vou transcrever, vejamos: art. 42 Não será
permitido ao servidor "em estágio probatório": I. a alteração de lotação a pedido; II. a
licença para estudo ou missão de qualquer natureza. III. cessão para outros órgãos de
governo. Fica evidente a supressão sem menção da parte que específica o tipo de
servidor municipal,neste caso do artigo o em estágio probatório. Servidor Público pode
ser em estagio provatório ou efetivo, sendo que quando se fala em servidor público se
prevê no próprio Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal que se trata de direito
que engloba efetivos como fica demonstrado no artigo 150 do mesmo estatuto, o qual
será anexado uma cópia de sua transcrição. Já quando se trata dos servidores em
estágio provatório o estatuto específica que é servidor público em estágio probatório.
Por fim, infere-se, que por todo o mencionado é impossível responder a questão com
as alternativas apresentadas, pois, elas tratavam de servidor em estágio probatório, e
a pergunta veio apontando na pergunta como servidor público estável, sendo assim,
deve a presente questão ser anulada.

FERNANDO CASTRO E SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Tal questão traz como resposta correta a letra "b" - punitivos, porém a resposta correta
é a letra "a" - humanos. Explico, a questão apresenta um fato pela metade, e a partir
disso retira de contexto e muda o tema central do fato mencionado. O Fato a respeito
da revogação do decisão que punia os polícias no Massacre de Carandiru sempre foi
pautado pela ideia central dos direitos humanos. Este é tratado no brasil com enorme
força sendo inclusive incluído em nosso ordenamento jurídico alguns tratados
internacionais de direitos humanos supralegais com força de emendas constitucionais.
A questão de revogar a decisão é uma queda de braço sobre ate onde vai os direitos
humanos em certas situações, mas específica neste caso em relação a criminosos e
que estavam promovendo ilegalidade no caso uma rebelião. Sempre o tema central é
os direitos humanos. Será anexado uma reportagem onde irei confirmar a fonte e que
no exercício só foi apresentado uma parte do fato, pois depois desse revogação
ocorreu pelos tribunais a suspensão dessa mesma decisão que revogou a anterior. A
base para suspensão da decisão que revogava a decisão inicial é justamente os
direitos humanos. E olhando o fato por inteiro, até a ultima decisão judicial de
suspensão fica claro que a discussão se da em torno dos direitos humanos. Por todo o
exposto e o anexado, merece esse recurso ser acolhido e provido no sentido de
modificar a alternativa correta para a letra "a" - direitos humanos.

FERNANDO COLLOR DOS SANTOS OLIVEIRA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

Há um nítido erro entre o enunciado da questão e as alternativas, onde a questão diz:
"PRANCHA AMARELO-LIMÃO", sendo que as alternativas trazem a opção:
"PRANCHAS AMARELO-CANARIO". A questão não pede "PRANCHAS
AMARELO-CANARIO E SIM PRANCHAS AMARELO-LIMÃO".

FERNANDO COLLOR DOS SANTOS OLIVEIRA

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

O referido ART. 42, do Estatuto do servidor Público municipal, sita apenas o servidor
público em ESTAGIO PROBATÓRIO, não mencionado em nenhum momento dentro
da questão, o que torna a questão um tanto quanto confusa e com duplo
entendimento.

GIRLANE MOREIRA DE AVILA PIRES

O fato do pescador saber
"gozar a vida", é um termo
utilizado para expressar a
atitude do mesmo e isso
INDEFERI relaciona-se com aproveitar da
DO
melhor forma possível a vida
que leva, não estando apenas
pensando no trabalho, mas
também em momentos de lazer
e descanso.

GIRLANE MOREIRA DE AVILA PIRES

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

marquei a resposta A, e o gabarito esta dizendo que e a letra D, em todas as pesquisa
que eu fiz na intenet quanto a professor as respostas são as mesma que O TERMO
LAZER , esta relacionada com o TEMPO LIVRE.

Na pergunta esta PRANCHAS AMARELO- LIMÃO.
E nas opções não tem PRANCHA AMARELO- LIMÃO e sim PRANCHA AMARELO
-CANARIO.
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2740

2742

2801
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373

1075

1075

GIRLANE MOREIRA DE AVILA PIRES

O erro de grafia citado pelo
candidato, e que realmente
ocorreu em uma das
alternativas, não tira o sentido
da resposta, pois o próprio
candidato deixa explicito na
citação do recurso que a
conjugação do verbo de forma
correta é "mantivermos" e isso
INDEFERI
por si só já dá o entendimento
DO
das alternativas que estão
corretas, e no enunciado da
questão fala para assinalar as
alternativas com a conjugação
CORRETA, que se referencia
as alternativas II e III,
tornando-se intuitivo. Diante
disso, mantém-se a resposta
correta a letra "A".

GIRLANE MOREIRA DE AVILA PIRES

O candidato deve ter se
equivocado em relação a
análise da conferência dos
IMPROCE gabaritos e provas, a questão
DENTE
10 para o cargo Fiscal de
Tributos é totalmente diferente
da questão para o cargo de
Auxiliar em Saúde Bucal.

GLEISON LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA

O termo lazer fica explícito na
reposta em que evidencia os
aspectos "tempo e atitude",
pois o Pescador é enfático em
INDEFERI
dizer ao Industrial, que está
DO
exatamente curtindo a vida
naquele momento, ensejando
caráter de desinteresse em
outras coisas ou valores.

Poder-se-á definir lazer, como uma forma de uma pessoa utilizar seu tempo
dedicando-se a uma atividade que aprecie e que não seja considerado trabalho.

GLEISON LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA

O termo lazer fica explícito na
reposta em que evidencia os
aspectos "tempo e atitude",
pois o Pescador é enfático em
INDEFERI
dizer ao Industrial, que está
DO
exatamente curtindo a vida
naquele momento, ensejando
caráter de desinteresse em
outras coisas ou valores.

Poder-se-á definir lazer, como uma forma de uma pessoa utilizar seu tempo
dedicando-se a uma atividade que aprecie e que não seja considerado trabalho.

Esta alternativa esta totalmente errada. Pois o rendimento de juros composto e juros
sobre juros, então se 10.000,00 da o total de rendimento por ano de 1.000,00. Com o
deposito de 10.000,00.
No segundo ano seria 21.000,00 rendimento seria 2.100,00.Com o deposito de
10.000,00.
No terceiro ano seria 33.100,00
Daria no total 36.410,00.

2810

1075

GLEISON LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA

O cálculo realizado pelo
candidato está incorreto, faça a
análise:
1º ano: 10.000,00 + 10% =
11.000
2º ano: 11.000,00 (já existente)
+ 10.000,00 (novo depósito) =
INDEFERI 21.000,00 x 10% = 2.100,00
DO
A soma dos valores de juros do
primeiro e segundo ano
(1.000,00 + 2.100,00 =
3.100,00).
Ao realizar o depósito o
investidor já obterá esse valor
na conta, por isso a alternativa
"A" é a correta.

2852

1075

GLEISON LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Nas opções de respontas, a alternativa A, esta Somente não opções II e III, ale só por
si jã esta falando que aquela não e a resposta certa.

os candidatos para fiscal de tributos fizeram as mesma provas em para o fiscal a
reposta certo segundo o gabarito e a letra D e para a do auxiliar esta a letra A. como
pode um pergunta ter duas resposta diferente, se a pergunta e mesma?

O manifesto marca o dia 2 de outubro como "dia pelo fim dos massacres" e cobra, do
governo do estado e do governo federal, o cumprimento das recomendações feitas
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de exigir a abolição dos
registros de "resistência seguida de morte" e "auto de resistência".
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Questão 21- Peço a alteração do gabarito para a alternativa “A”, pois é a única correta,
porque o inciso II diz “estuda a teoria do conhecimento e relaciona-se com a
metafísica”. Ela não estuda a teoria do conhecimento, pois ela é a teoria do
conhecimento.

2803

179

HELENA RODRIGUES BARBOSA

Em atenção a questão 21, foi
colocado de forma equivocada
no gabarito, sendo a alternativa
INDEFERI
"c" a correta. Utilizando-se da
DO
propria fundamentação do
canditado verifica-se que todas
as alternativas estão corretas.

A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do
conhecimento, e também é conhecida como teoria do conhecimento e relaciona-se
com a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência. É uma das principais áreas da
filosofia, compreende a possibilidade do conhecimento, ou seja, se é possível o ser
humano alcançar o conhecimento total e genuíno, e da origem do conhecimento.
Referencia : https://www.significados.com.br/epistemologia/
Epistemologia é uma palavra grega derivada de “episteme” que significa
“conhecimento” e “logia” que significa “estudo”. Epistemologia pode ser traduzida como
o estudo do saber científico. É um dos campos da filosofia que estuda a natureza e as
limitações dos problemas referentes à crença e ao conhecimento.
Referência : https://www.meusdicionarios.com.br/epistemologico
Questão 24Peço a alteração do gabarito para a alternativa “C”, pois conforme exposto a seguir é a
melhor definição que se encaixa como resposta para a questão, pois a alternativa “A”
que seria a correta conforme o gabarito preliminar é um conceito da Analise do
Comportamento e não da Teoria Cognitiva Comportamental.

2804

179

HELENA RODRIGUES BARBOSA

DEFERID
O

Em atenção a questão 24, foi
colocado de forma equivocada
no gabarito, há concordância
de que a resposta correta é a
letra C.

A análise do comportamento é uma ciência natural, formulada pelo psicólogo
americano B. F. Skinner, que estuda o comportamento humano a partir da interação
entre organismo/ambiente. A atenção do pesquisador é assim dirigida para as
condições ambientais em que determinado organismo se encontra, para a reação
desse indivíduo a essas condições, para as consequências que essa reação lhe traz e
para os efeitos que essas consequências produzem - processo denominado "tríplice
contingência", unidade funcional dessa ciência. Nesse sentido o comportamento é
entendido como uma relação interativa de transformação mútua entre o organismo e o
ambiente que o cerca na qual os padrões de conduta são naturalmente selecionados
em função de seu valor adaptativo. Trata-se de uma aplicação do modelo evolucionista
de Charles Darwin ao estudo do comportamento que reconhece três níveis de seleção
- o filogenético (que abrange comportamentos adquiridos hereditariamente pela
história de seleção da espécie), o ontogenético (que abrange comportamentos
adquiridos pela história vivencial do indivíduo) e o cultural (restrito à espécie humana,
abrange os comportamentos controlados por regras, estímulos verbais ou simbólicos,
transmitidos e acumulados ao longo de gerações por meio da linguagem).
Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_comportamento
Terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma forma de psicoterapia que se baseia
no conhecimento empírico da psicologia. Ela abrange métodos específicos e
não-específicos (com relação aos transtornos mentais) que, com base em comprovado
saber específico sobre os diferentes transtornos e em conhecimento psicológico a
respeito da maneira como seres humanos modificam seus pensamentos, emoções e
comportamentos, têm por fim uma melhoria sistemática dos problemas tratados.
Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitivo-comportamental
30- Peço a alteração do gabarito para a alternativa “C”, Wilhelm Wundt em 1879, pois
de acordo com a literatura, foi ele o fundador do primeiro laboratório de psicologia.

2806

179

HELENA RODRIGUES BARBOSA

DEFERID
O

Em atenção a questão 30, foi
colocado de forma equivocada
no gabarito, há concordância
de que a resposta correta é a
letra C.

A Psicologia como ciência surgiu como uma disciplina científica através do
estabelecimento do primeiro Instituto de Psicologia em 1879, em Leipzig, na
Alemanha, por Wilhelm Wundt (1832-1920). No instituto, os primeiros psicólogos
profissionais adquiriram as competências de trabalho experimental com a finalidade de
estudar a mente. Wundt centrou seus ensaios nas experiências conscientes.
Referência:
https://psioqueblog.wordpress.com/2017/03/21/rasc-afinal-de-onde-a-psicologia-surgiu/

F.A.S.Wilhelm Wundt e a fundação do primeiro centro internacional de formação de
psicólogos Temas em Psicologia, vol. 17, núm. 1, junio, 2009, pp. 9-14
Sociedade Brasileira de Psicologia Ribeirão Preto, Brasil.
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2808

179

HELENA RODRIGUES BARBOSA

DEFERID
O

O gabarito da questão 40 foi
publicado de forma
equivocada, sendo assim, a
resposta correta é a letra b.
Alteração de gabarito

Peço a alteração do gabarito para alternativa "B" pois ela é a alternativa correta, já que
os incisos I, II e III são corretos de acordo com o texto do Código de Ética do
Psicologo.
Este Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se
mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a
serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na sua construção buscou-se:
a. Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem
orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades
profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas
demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional.
b. Abrir espaço para a discussão, pelo psicólogo, dos limites e interseções
relativos aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações
que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários
ou beneficiários dos seus serviços.
c. Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a
crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes
multiprofissionais.
d. Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não
em suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não
se restringem a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de
atuação.
Referencia:
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf

2831

2689

HUWERSON IATA DE SOUZA

O princípio da isonomia não foi
ferido no certame pelo fato de
que o conteúdo programático
foi atendido na íntegra, onde
todos os candidatos, sem
exceção, tiveram acesso ao
mesmo e puderam buscar da
melhor forma possível a sua
preparação para o processo. O
fato da questão ter aparecido
em algum outro certame, não
garantiu de forma específica
vantagem a nenhum candidato,
pois a questão não foi
divulgada pela banca
INDEFERI anteriormente, e como vivemos
DO
em um universo de
informações e tecnologia, é
praticamente impossível
estruturar uma questão sem
que tenha sido ao menos
comentada anteriormente por
alguém, e ainda assim,
atualmente não existe uma lei
específica que proíba a
reincidência de perguntas em
certames de concursos. A
banca dispõem de profissionais
específicos para cada área de
formação e que são
responsáveis pela elaboração
das questões.

Pede-se a anulação da questão, pois a mesma já foi aplicada em outra prova de
concurso para EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO
DA AERONÁUTICA, aplicada pela Aeronáutica, em 2018, na questão 17, sendo que
encontra-se disponível na internet com gabarito, o que permitiu que os candidatos
tivessem acesso a resposta antes da prova, ferindo neste caso, o princípio da
isonomia. Segue em anexo a prova com gabarito que também esta disponível no link:
http://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/escolaridade/CFS%201%202019/gab_prov_CFS_B
CT_cod_15.pdf?concurso=CFS%201%202019
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2836

2839

2689

2689

HUWERSON IATA DE SOUZA

HUWERSON IATA DE SOUZA

O princípio da isonomia não foi
ferido no certame pelo fato de
que o conteúdo programático
foi atendido na íntegra, onde
todos os candidatos, sem
exceção, tiveram acesso ao
mesmo e puderam buscar da
melhor forma possível a sua
preparação para o processo. O
fato da questão ter aparecido
em algum outro certame, não
garantiu de forma específica
vantagem a nenhum candidato,
pois a questão não foi
divulgada pela banca
INDEFERI anteriormente, e como vivemos
DO
em um universo de
informações e tecnologia, é
praticamente impossível
estruturar uma questão sem
que tenha sido ao menos
comentada anteriormente por
alguém, e ainda assim,
atualmente não existe uma lei
específica que proíba a
reincidência de perguntas em
certames de concursos. A
banca dispõem de profissionais
específicos para cada área de
formação e que são
responsáveis pela elaboração
das questões.
princípio da isonomia não foi
ferido no certame pelo fato de
que o conteúdo programático
foi atendido na íntegra, onde
todos os candidatos, sem
exceção, tiveram acesso ao
mesmo e puderam buscar da
melhor forma possível a sua
preparação para o processo. O
fato da questão ter aparecido
em algum outro certame, não
garantiu de forma específica
vantagem a nenhum candidato,
pois a questão não foi
divulgada pela banca
INDEFERI anteriormente, e como vivemos
DO
em um universo de
informações e tecnologia, é
praticamente impossível
estruturar uma questão sem
que tenha sido ao menos
comentada anteriormente por
alguém, e ainda assim,
atualmente não existe uma lei
específica que proíba a
reincidência de perguntas em
certames de concursos. A
banca dispõem de profissionais
específicos para cada área de
formação e que são
responsáveis pela elaboração
das questões.

Pede-se a anulação da questão, pois a mesma encontra-se disponível na internet com
gabarito, o que permitiu que os candidatos tivessem acesso a resposta antes da prova,
ferindo neste caso, o princípio da isonomia. Segue link disponível da pergunta com
gabarito:

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/08/oracoes-subordinadas-adjetivas-com.ht
ml

Pede-se a anulação da questão, pois a mesma já foi aplicada em outra prova de
concurso para EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO
DA AERONÁUTICA, aplicada pela Aeronáutica, em 2018, na questão 24, sendo que
encontra-se disponível na internet com gabarito, o que permitiu que alguns candidatos
tivessem acesso a resposta antes da prova, ferindo neste caso, o princípio da
isonomia. Segue em anexo a prova com gabarito que também esta disponível no link:
http://ingresso.eear.aer.mil.br/SOO/escolaridade/CFS%201%202019/gab_prov_CFS_B
CT_cod_15.pdf?concurso=CFS%201%202019
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RECURSOS
Pede-se a alteração do gabarito da questão de número 21 da alternativa "D - O
investimento maciço em infraestrutura de produção" para a alternativa "A - privatização
de empresas estatais pelo governo".
Baseando-se para isto nos seguintes entendimentos:
- Prof. Me. Rodolfo Alves Pena: "Outra premissa básica do neoliberalismo é o
desaparelhamento do Estado, ou seja, as privatizações..." E "No caso brasileiro, os
anos 1990 foram marcantes para a implementação do neoliberalismo, através da
PRIVATIZAÇÃO DA MAIORIA DAS ESTATAIS ENTÃO EXISTENTES, com destaque
para a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel."
Artigo disponível em: PENA, Rodolfo F. Alves. "O que é Neoliberalismo?"; Brasil
Escola. Disponível em . Acesso em 03 de abril de 2019.

2851

2689

HUWERSON IATA DE SOUZA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

- Prof. Antonio Gasparetto Junior: "No Brasil, o Neoliberalismo foi adotado abertamente
nos dois governos consecutivos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em seus
dois mandatos presidenciais HOUVE VÁRIAS PRIVATIZAÇÕES DE EMPRESAS
ESTATAIS. Muito do dinheiro arrecadado foi usado para manter a cotação da nova
moeda brasileira, o Real, equivalente a do dólar"
Artigo disponível no link: https://www.infoescola.com/historia/neoliberalismo/
Conforme se infere da leitura dos artigos citados acima, não houve menção a
investimento maciço em infraestrutura de produção nos Governos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e nem que este seja parte das ideias do neoliberalismo e
sim na privatização das estatais que faz parte tanto dos ideias do neoliberalismo como
foi utilizado nos Governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

2862

2689

HUWERSON IATA DE SOUZA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

No caso, os detentos foram vitimas e tiveram seus direitos básicos violados, tais como
direito a vida, dignidade da pessoa humana, devido processo legal, tanto que a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados
Americanos) decidiu considerar oficialmente como massacre, sujeito ao julgamento de
cortes internacionais, a morte de 111 detentos ocorrida em outubro de 1992 na Casa
de Detenção de São Paulo, no Carandiru.
No que tange a revogação do júri popular, A PRÓPRIA ONU CLASSIFICOU COMO
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, conforme noticiado no site
https://www.huffpostbrasil.com/2016/09/30/onu-decisao-sobre-carandiru-e-uma-das-ma
is-serias-violacoes-ao_a_21698998/:
"Ainda que o MP tenha anunciado que vai recorrer da decisão, a anulação da sentença
do que é considerado um dos casos mais sérios de violações de direitos humanos no
Brasil manda uma mensagem preocupante de impunidade", alertou a ONU.
E completou: "Pedimos às autoridades que garantam que aqueles responsáveis sejam
julgados e condenados e que assegurem os direitos das vítimas e de seus familiares
que tem esperado por Justiça pelos últimos 24 anos".
Portanto, requer a alteração do gabarito da alternativa "B - Punitivos" para alternativa
“A - Humanos”

2866

2689

HUWERSON IATA DE SOUZA

O princípio da isonomia não foi
ferido no certame pelo fato de
que o conteúdo programático
foi atendido na íntegra, onde
todos os candidatos, sem
exceção, tiveram acesso ao
mesmo e puderam buscar da
melhor forma possível a sua
preparação para o processo. O
fato da questão ter aparecido
em algum outro certame, não
garantiu de forma específica
vantagem a nenhum candidato,
pois a questão não foi
divulgada pela banca
INDEFERI anteriormente, e como vivemos
DO
em um universo de
informações e tecnologia, é
praticamente impossível
estruturar uma questão sem
que tenha sido ao menos
comentada anteriormente por
alguém, e ainda assim,
atualmente não existe uma lei
específica que proíba a
reincidência de perguntas em
certames de concursos. A
banca dispõem de profissionais
específicos para cada área de
formação e que são
responsáveis pela elaboração
das questões.

Pede-se a anulação da questão, pois a mesma já foi aplicada em outra prova de
concurso para PERITO CRIMINAL - SSP/Mato Grosso / 2000 , aplicada pela
Instituição: NCE/UFRJ, em 2000, na questão 38 da referida prova, sendo que
encontra-se disponível na internet , o que permitiu que alguns candidatos tivessem
acesso a pergunta e a resposta antes da realização do certame, ferindo neste caso, o
princípio da isonomia. Segue em anexo a prova que também esta disponível no link:
https://arquivo.pciconcursos.com.br/provas/10114777/b1e04991fd88/peritocrimt_00.pdf
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65

JAIRO RODRIGUES DE MORAIS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Nessa questão a pergunta é: "Em qual país foi disputada a copa do mundo em que a
seleçao brasileira de futebol foi campeã pela ultima vez? A) EUA B) japão/corea do
sul C) Alemanha D) França." De acordo com o gabarito a resposta certa é a letra D.
Mas a resposta certa é a letra B Japao/ Corea do sul.
Regra de três direta e não inversa
20t------60m
16t------x
x=1200/16
x=75m
Convertido para hora
1h----60m
x-----75m
x=1h e 15m
Como não tinha essa resposta na prova usei a lógica de aproximação para duas horas

JENNIFER PEREIRA DE LIMA

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

O candidato deve se atentar ao
título do texto, onde o mesmo
evidencia "Viver a vida", nesse
sentido, é perceptível a
diferença entre ambos, pois o
Homem rico está sempre
preocupado em adquirir mais e
mais dinheiro, e seu tempo está
praticamente dedicado à isso, e
INDEFERI
somente isso seria o fator que
DO
o faria gozar alguns bons
momentos na vida. Já o
Pescador vive isso todos os
dias, somente com o que já
adquire no momento, não se
limitando ao fato de trabalhar
cada vez mais para se tornar
rico e quem sabe desfrutar de
bons momentos.

Aparentemente, é possível que acidentalmente a cor amarelo-limão do enunciado
tenha sido trocada por amarelo-canário nas alternativas.
Fonte: Explícito na própria prova.

Nesta questão cabe a discricionaridade para respondê-la, pois, não é explicito no texto
que o homem industrial é tolo e o pescador é um sábio, e também não sujere o
contrário disso. Esta é aparentemente a opinião da pessoa que elaborou o gabarito, e
que evidentemente conduziu à alternativa "c". Porém, supondo que ambos foram
sábios ao seu modo, resta a diferença que um era rico e o outro não, obviamente
devido ao acúmulo de bens.
Fonte: https://armazemdetexto.blogspot.com

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

O livro "curso de gramática aplicada aos textos" de Ulisses Infante, diz que em casos
de concordância verbal em que há sujeito formado por porcentagem mais substantivo,
o verbo pode concordar com a porcentagem ou com o substantivo indiferente.
Observa-se que na oração da alternativa "a", o verbo "fizeram" concorda em número
com a porcentagem e com o substantivo "empregados", portanto, não há inadequação
de concordância verbal na referida alternativa para que possa satisfazer a condição
de veracidade do enunciado.

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

Ao consultar o referido Art. 42 do Regime Jurídico dos Servidores do município,
depreende-se que as proibições listadas nos incisos I, II e III do mesmo artigo, são, na
realidade específicas aos servidores em estágio probatório, e não aos servidores
genericamente, como afirma o enunciado. Como o enunciado já é eivado de vício, não
é certo considerar que os itens afirmativos da questão são aplicáveis aos servidores de
maneira indiscriminada. O vício comprometeu a resposta, pois a respostas são devem
ser coerentes com as afirmações da questão.

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

O site www.comjulgando.com.br conjulga os verbos e também mostra o particípio
verbal. Consultando tbm o dicionário Aurélio, é possível concluir que o paticípio do
verbo "chegar" é unicamente "chegado", portanto, a alternativa "a" está incorreta. A
alternativa correta seria a letra "c", pois segundo as mesmas referências, o particípio
do verbo "realizar" é realmente a palavra "realizado".
Como a resolução de problemas de proporcionalidade diretas e inversas envolvendo
mais de duas variáveis demanda lançar mão da regra de três composta, foi elaborada
a resolução analítica em anexo, conforme a descrição e conceitos disponíveis junto ao
site www.somatemática.com.br

2675

65

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

O enunciado afirma que 20 trabalhadores fabricam 100 blocos em 1 hora. É solicitado
o tempo necessário para 16 trabalhadores fabricarem a mesma quantidade de 100
blocos.
O resultado sujere que com 16 trabalhadores, o grupo fabrica 100 blocos em 1,25
horas, que é equivalente a 1 hora e 15 minutos. Não há alternativa de resposta
coerente para o problema. Talvez tenha havido um equivoco nos dados fornecidos no
enunciado.
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A questão solicita que se assinale a alternativa incorreta. O gabarito sujere a
alternativa "a", porém, tomando como referência a Lei Federal n° 8666/1993 que
dispõem sobre licitações e contratos públicos, conclui-se que a afirmativa "d" também
está incorreta por, pelo menos, dois motivos:

2682

65

JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO

DEFERID
O

A argumentação do candidato
está correta, a alternativa
&ldquo;A&rdquo; está
incorreta, porém a alternativa
&ldquo;D&rdquo; apresenta
informações inconsistentes
quando comparadas a
legislação em análise.
Deferido: Questão ANULADA.

1° - A afirmativa sujere que Calamidade pública é caso de inexigibilidade ao declarar
"não exige licitação". Porém Calamidade Pública está prevista no inciso IV do Art. 24,
que fala de DISPENSA de licitação. Os casos de INEXIGIBILIDADE estão previstos no
Art. 25, que trata de outras situações.
2° - Caso se argumente que a declaração "não exige licitação" seja um termo genérico
para se referir aos casos de DISPENSA e aos de INEXIGIBILIDADE também, surge aí
uma contradição. O contraditório ocorre quando a afirmativa declara que "são poucas
as situações", sendo que a Lei 8666/1993 apresenta nos incisos I ao XXXV do Art 24
um rol de pelo menos 35 casos de dispensa, ainda acrescenta no Art. 25 que os casos
de inexigibilidade abrangem todos os processos legislativos cujos contratos não
envolvem concorrência, acrescentando ainda um rol não taxativo de 3 incisos que
configuram casos de inexigibilidade. Ou seja, a afirmação diz que são poucos casos, e
a lei contraria apresentando diversas situação de dispensa e inexigibilidade.
Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta é a letra (C). No entanto conforme
o método de calculo da REGRA DE TRÊS COMPOSTA nenhuma das alternativas
estão corretas.
Embasamento teórico:

2659

1977

JOSE GILMAR SOARES JUNIOR

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

REGRA DE TRÊS COMPOSTA
Denomina-se regra de três composta o método de cálculo por meio do qual serão
resolvidos os problemas que envolvam mais de duas grandezas variáveis.
Bosquilha, Alessandra
Minimanual compacto de matemática : teoria e prática : ensino funda-mental. -- 2. ed.
rev. -- São Paulo : Rideel, 2003.
Segue anexo a bibliografia mencionada e a resolução da questão.
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Copas do Mundo que o Brasil ganhou
Seleção brasileira de 1958
O Brasil é a seleção que mais ganhou Copas do Mundo de futebol. Foram cinco
conquistas: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A seleção brasileira também foi a primeira
tricampeã mundial, com a conquista da Copa do Mundo de 1970, façanha essa que
deu a posse definitiva da Taça Jules Rimet, primeiro troféu dos campeões mundiais.
Após a conquista definitiva da Taça Jules Rimet com o tricampeonato brasileiro em
1970, ela foi substituída pela Taça Fifa, que o Brasil ganhou em 1994 e 2002. Ao
contrário da Jules Rimet, a Taça Fifa não ficará em definitivo com nenhuma seleção
independente de quantas Copas do Mundo ela ganhe.
Suécia 1958 - A primeira das Copas do Mundo que o Brasil ganhou
O Brasil chegou à Copa do Mundo da Suécia em 1958 com um grande time e duas
revelações que iniciariam a competição na reserva: Pelé e Garrincha.
PUBLICIDADE

Apesar do Brasil contar com uma seleção forte, a confiança na conquista não era das
melhores em virtude das decepções nas Copas do Mundo anteriores. Em 1950, na
Copa do Mundo realizada no Brasil, a seleção brasileira era a grande favorita, mas foi
derrotada na final pelo Uruguai. Já em 1954 o Brasil não passou das quartas-de-final
sendo eliminado pela grande seleção da Hungria.
A seleção brasileira teve uma boa estréia na Copa do Mundo de 1958 com vitória de
3x0 sobre a Áustria. O segundo jogo foi 0x0 contra a Inglaterra. No jogo seguinte
estrearam Pelé e Garrincha e o resultado foi 2x0 sobre a Áustria. Nas quartas de final
o Brasil teve grandes dificuldades para superar o País de Gales com vitória de 1x0, gol
de Pelé. Na semi-final o Brasil venceu a França por 5x2. Na final contra a Suécia, outro
show brasileiro e vitória também pelo placar de 5x2.

2695

646

JOSIEL RODEIGUES ALVES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Chile 1962 - Brasil bicampeão em Copas do Mundo
O Brasil disputou a Copa do Mundo do Chile em 1962 com um time muito parecido da
conquista de 1958. Na estréia, vitória de 2x0 sobre o México. No jogo seguinte um
dramático 0x0 com a Tchecoslováquia no qual Pelé se machucou e não pode mais
disputar o restante da Copa. No jogo seguinte Amarildo substitui Pelé com maestria e
marcou 2 gols na vitória de 2x1 sobre a Espanha que deu a classificação para o Brasil
às quartas-de-final. A partir daí a estrela de Garrincha brilhou e o Brasil foi campeão da
Copa do Mundo do Chile com vitórias sobre a Inglaterra (3x1), Chile (4x2) e
Tchecoslováquia de virada (3x1).
PUBLICIDADE

México 1970 - Brasil tricampeão conquista a posse definitiva da Taça Jules Rimet
No México 1970 o Brasil ganhou a terceira de suas Copas do Mundo e com isso
ganhou a posse definitiva da Taça Jules Rimet. O Brasil, com uma constelação de
estrelas lideradas por Pelé, foi campeão vencendo todas as partidas: 4x1
Tchecoslováquia, 3x2 Romênia, 1x0 Inglaterra, 4x2 Peru, 3x1 Uruguai e 4x1 Itália.
Estados Unidos 1994 - Brasil tetracampeão em Copas do Mundo
O Brasil ganhou sua quarta Copa do Mundo em 1994 nos Estados Unidos com um
futebol defensivo e desinteressante. O mais importante era defender e contar que
Bebeto e Romário fariam pelo menos um gol para a vitória. Para chegar à final o Brasil
teve a seguinte campanha: 2x0 Rússia, 3x0 Camarões, 1x1 Suécia, 1x0 EUA, 3x2
Holanda e 1x0 Suécia. A final contra a Itália foi a única decisão de Copas do Mundo
sem gols. Com o placar de 0x0 a decisão foi para os pênaltis nos quais o Brasil
ganhou por 3x2.
Japão e Coreia do Sul 2002 - Brasil pentacampeão em Copas do Mundo
O Brasil ganhou a quinta das suas Copas do Mundo em 2002, onde a organização do
evento ficou dividida entre Japão e Coréia do Sul. Apesar da preparação complicada, o
Brasil brilhou com um futebol empolgante e craques como Rivaldo, Ronaldo Fenômeno
e Ronaldinho Gaúcho. Assim como em 1970, o Brasil ganhou a Copa do Mundo
vencendo todos os jogos: 2x1 Turquia, 4x0 China, 5x2 Costa Rica, 2x0 Bélgica, 2x1
Inglaterra, 1x0 Turquia e 2x0 Alemana
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Copas do Mundo que o Brasil ganhou
Seleção brasileira de 1958
O Brasil é a seleção que mais ganhou Copas do Mundo de futebol. Foram cinco
conquistas: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A seleção brasileira também foi a primeira
tricampeã mundial, com a conquista da Copa do Mundo de 1970, façanha essa que
deu a posse definitiva da Taça Jules Rimet, primeiro troféu dos campeões mundiais.
Após a conquista definitiva da Taça Jules Rimet com o tricampeonato brasileiro em
1970, ela foi substituída pela Taça Fifa, que o Brasil ganhou em 1994 e 2002. Ao
contrário da Jules Rimet, a Taça Fifa não ficará em definitivo com nenhuma seleção
independente de quantas Copas do Mundo ela ganhe.
Suécia 1958 - A primeira das Copas do Mundo que o Brasil ganhou
O Brasil chegou à Copa do Mundo da Suécia em 1958 com um grande time e duas
revelações que iniciariam a competição na reserva: Pelé e Garrincha.
PUBLICIDADE

Apesar do Brasil contar com uma seleção forte, a confiança na conquista não era das
melhores em virtude das decepções nas Copas do Mundo anteriores. Em 1950, na
Copa do Mundo realizada no Brasil, a seleção brasileira era a grande favorita, mas foi
derrotada na final pelo Uruguai. Já em 1954 o Brasil não passou das quartas-de-final
sendo eliminado pela grande seleção da Hungria.
A seleção brasileira teve uma boa estréia na Copa do Mundo de 1958 com vitória de
3x0 sobre a Áustria. O segundo jogo foi 0x0 contra a Inglaterra. No jogo seguinte
estrearam Pelé e Garrincha e o resultado foi 2x0 sobre a Áustria. Nas quartas de final
o Brasil teve grandes dificuldades para superar o País de Gales com vitória de 1x0, gol
de Pelé. Na semi-final o Brasil venceu a França por 5x2. Na final contra a Suécia, outro
show brasileiro e vitória também pelo placar de 5x2.
Chile 1962 - Brasil bicampeão em Copas do Mundo

2696

646

JOSIEL RODEIGUES ALVES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

O Brasil disputou a Copa do Mundo do Chile em 1962 com um time muito parecido da
conquista de 1958. Na estréia, vitória de 2x0 sobre o México. No jogo seguinte um
dramático 0x0 com a Tchecoslováquia no qual Pelé se machucou e não pode mais
disputar o restante da Copa. No jogo seguinte Amarildo substitui Pelé com maestria e
marcou 2 gols na vitória de 2x1 sobre a Espanha que deu a classificação para o Brasil
às quartas-de-final. A partir daí a estrela de Garrincha brilhou e o Brasil foi campeão da
Copa do Mundo do Chile com vitórias sobre a Inglaterra (3x1), Chile (4x2) e
Tchecoslováquia de virada (3x1).
PUBLICIDADE

México 1970 - Brasil tricampeão conquista a posse definitiva da Taça Jules Rimet
No México 1970 o Brasil ganhou a terceira de suas Copas do Mundo e com isso
ganhou a posse definitiva da Taça Jules Rimet. O Brasil, com uma constelação de
estrelas lideradas por Pelé, foi campeão vencendo todas as partidas: 4x1
Tchecoslováquia, 3x2 Romênia, 1x0 Inglaterra, 4x2 Peru, 3x1 Uruguai e 4x1 Itália.
Estados Unidos 1994 - Brasil tetracampeão em Copas do Mundo
O Brasil ganhou sua quarta Copa do Mundo em 1994 nos Estados Unidos com um
futebol defensivo e desinteressante. O mais importante era defender e contar que
Bebeto e Romário fariam pelo menos um gol para a vitória. Para chegar à final o Brasil
teve a seguinte campanha: 2x0 Rússia, 3x0 Camarões, 1x1 Suécia, 1x0 EUA, 3x2
Holanda e 1x0 Suécia. A final contra a Itália foi a única decisão de Copas do Mundo
sem gols. Com o placar de 0x0 a decisão foi para os pênaltis nos quais o Brasil
ganhou por 3x2.
Japão e Coreia do Sul 2002 - Brasil pentacampeão em Copas do Mundo
O Brasil ganhou a quinta das suas Copas do Mundo em 2002, onde a organização do
evento ficou dividida entre Japão e Coréia do Sul. Apesar da preparação complicada, o
Brasil brilhou com um futebol empolgante e craques como Rivaldo, Ronaldo Fenômeno
e Ronaldinho Gaúcho. Assim como em 1970, o Brasil ganhou a Copa do Mundo
vencendo todos os jogos: 2x1 Turquia, 4x0 China, 5x2 Costa Rica, 2x0 Bélgica, 2x1
Inglaterra, 1x0 Turquia e 2x0 Alemanha. Tendo em vista o exposto peço a retificação
do gabarito de numero 001/de 2019 publicado no dia 01/04/2019 que trás como a
alternativa correta a de letra D(França)

2698

643

JOSIEL RODEIGUES ALVES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Tendo em vista o exposto peço a retificação do gabarito de numero 001/de 2019
publicado no dia 01/04/2019 que trás como a alternativa correta a de letra D(França)
onde a resposta certa e B) Japão e coreia do Sul.
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2814

2817

2821

2823

1659

1659

2690

2690

A questão deve ser anulada, uma vez que nenhuma das alternativas existentes estão
corretas. Se 20 trabalhadores produzem 100 blocos em uma hora, 16 operários
trabalhando no mesmo ritmo levariam menos de duas horas para produzir a mesma
quantidade de blocos. Gastariam duas horas se fossem 10 trabalhadores (metade de
20 que levam uma hora para produzir 100 blocos) trabalhando em duas horas.

KATIA LUCIA BORGES SILVA

DEFERID
O

KATIA LUCIA BORGES SILVA

A afirmação do candidato é
improcedente em relação ao
fato da internet ser acessível à
diferentes classes sociais nos
mais diversos países. Sabe-se
que em nosso país, existe uma
parcela da população, que
estão abaixo da linha de
pobreza e não tem condições
de acesso a internet, já que
essa é paga, não sendo
distribuida ainda de forma
gratuita e constante. Em
relação ao mundo, existem
países que devido ao regime
de governo não permite que a
população tenham acesso aos
INDEFERI meios de comunicação pela
DO
internet.
Já em relação ao cybercrime:
[...] o conceito de &ldquo;delito
informático&rdquo; poderia ser
talhado como aquela conduta
típica e ilícita, constitutiva de
crime ou contravenção, dolosa
ou culposa, comissiva ou
omissiva, praticada por pessoa
física ou jurídica, com o uso da
informática, em ambiente de
rede ou fora dele, e que
ofenda, direta ou indiretamente,
a segurança informática, que
tem por elementos a
integridade, a disponibilidade a
confidencialidade. (ROSSINI,
2004, p. 110.).

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA IATA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Quando o verbo é ligado pela partícula "ou", sendo a ação verbal aplicada a apenas
um dos elementos, ou seja, se os núcleos forem excludentes, o verbo permanece no
singular. Desta forma verifica-se a inadequação quanto a concordância verbal na
opção "C". Requer seja alterado o gabarito para constar a opção "C" como resposta
correta.

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

O enunciado questão pede o plural de quatro termos, sendo um deles "prancha
amarelo-limão, contudo, as respostas trazem o plural de "prancha amarelo-canário".
Não há nenhuma opção de plural para o termo "prancha amarelo-limão". Portanto não
existe resposta correta para a questão, pede-se a anulação da mesma.

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA IATA

-

A questão deve ser anulada, uma vez que existem duas alternativas corretas, e não
apenas uma. o Gabarito traz a alternativa "D como correta, mas a alternativa "B"
também está correta, pois a internet é acessível a todas as classes sociais em todos
os países do mundo, embora exista maior uso e facilidade de acesso em países mais
desenvolvidos.
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2850

2857

2859

2690

2690

2690

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA IATA

O princípio da isonomia não foi
ferido no certame pelo fato de
que o conteúdo programático
foi atendido na íntegra, onde
todos os candidatos, sem
exceção, tiveram acesso ao
mesmo e puderam buscar da
melhor forma possível a sua
preparação para o processo. O
fato da questão ter aparecido
em algum outro certame, não
garantiu de forma específica
vantagem a nenhum candidato,
pois a questão não foi
divulgada pela banca
IMPROCE anteriormente, e como vivemos
DENTE
em um universo de
informações e tecnologia, é
praticamente impossível
estruturar uma questão sem
que tenha sido ao menos
comentada anteriormente por
alguém, e ainda assim,
atualmente não existe uma lei
específica que proíba a
reincidência de perguntas em
certames de concursos. A
banca dispõem de profissionais
específicos para cada área de
formação e que são
responsáveis pela elaboração
das questões.

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA IATA

O desenvolvimento exposto
pelo candidato é improcedente,
analise o desenvolvimento
correto:
Os múltiplos de 6 são 6, 12, 18,
24 e 30. Retirando-os, temos:1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29,
31Desses, números, os
divisores de 12 são 1, 2, 3,
INDEFERI 4.Retirando-os, temos:5, 7, 8,
DO
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 31Devemos ainda tirar
os números que, ao mesmo
tempo, são múltiplos de 3 e
divisores de 30. Isso só ocorre
com o 15.Ficamos com:5, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 31Temos, ao todo, 21 dias
em que eles trabalharam
juntos.

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA IATA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Pede-se a anulação da questão, pois já foi aplicado anteriormente em concurso, pela
Banca IF PI, Turismo e Hospitalidade, em 2012, na questão 19, conforme prova anexa.
A prova e o gabarito encontram-se disponível para consulta na internet, o que permite
que alguns candidatos possam ter tido acesso a resposta previamente, ferindo o
princípio da isonomia.
Segue link da prova e gabarito:
https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/turismo/487964

O enunciado pede os números “múltiplos de 6”, “divisores de 12” e “ múltiplos de 3 e
divisores de 30” de um mês com 31 dias, sendo que:
“Múltiplos de 6” = 6, 12, 18, 24, 30 (5 termos = 5 dias de folga)
“Divisores de 12” = 18, 24 (2 termos, que se repetem)
“Múltiplos de 3 e divisores de 30” = 30 (1 termo, que se repete)
O que totaliza 5 dias de folga, restando 26 dias trabalhados juntos.
Ao colocar o termo “múltiplos de 3 e divisores de 30” entre aspas e unidos pela
partícula “e”, o examinador indicou que o candidato deveria apontar um número que
tivesse essas mesmas características concomitantemente.
Assim, a resposta correta seria 26 dias.
Dessa forma, não há resposta correta para a questão, razão pela qual pede a
anulação da questão.

No caso, os detentos foram vitimas e tiveram seus direitos básicos violados, tais como
direito a vida, dignidade da pessoa humana, devido processo legal, tanto que a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados
Americanos) decidiu considerar oficialmente como massacre, sujeito ao julgamento de
cortes internacionais, a morte de 111 detentos ocorrida em outubro de 1992 na Casa
de Detenção de São Paulo, no Carandiru.
No que tange a revogação do júri popular, A PRÓPRIA ONU CLASSIFICOU COMO
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, conforme noticiado no site
https://www.huffpostbrasil.com/2016/09/30/onu-decisao-sobre-carandiru-e-uma-das-ma
is-serias-violacoes-ao_a_21698998/: "Ainda que o MP tenha anunciado que vai
recorrer da decisão, a anulação da sentença do que é considerado um dos casos mais
sérios de violações de direitos humanos no Brasil manda uma mensagem preocupante
de impunidade", alertou a ONU.
E completou: "Pedimos às autoridades que garantam que aqueles responsáveis sejam
julgados e condenados e que assegurem os direitos das vítimas e de seus familiares
que tem esperado por Justiça pelos últimos 24 anos".
Portanto, requer a alteração do gabarito para constar como correta a letra “A”
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2767

2210

KLEBER HENRIQUE DA PAZ

O recurso do candidato é
improcedente, uma vez
estipulado no edital que o
conteúdo programático traz o
INDEFERI verbo, isso já evidencia todas
DO
as questões relacionadas ao
verbo e suas conjugações, não
necessitando especificar que
tipo de conjugação verbal irá
ser aplicado na prova.

2769

2210

KLEBER HENRIQUE DA PAZ

DEFERID
O

KLEBER HENRIQUE DA PAZ

Só a alternativa "B" está
correta, com todas as palavras
grafadas corretamente.
A alternativa "C", citada pelo
INDEFERI
candidato traz de forma
DO
equivocada as palavras
"Cangica e Pagé", as quais a
grafia correta são "Canjica e
Pajé".

recurso contra essa questão pois, a letra c como alternativa também esta certa sendo
duas quando deveria ser somente uma.

KLEBER HENRIQUE DA PAZ

Só a alternativa "B" está
correta, com todas as palavras
grafadas corretamente.
A alternativa "C", citada pelo
INDEFERI
candidato traz de forma
DO
equivocada as palavras
"Cangica e Pagé", as quais a
grafia correta são "Canjica e
Pajé".

recurso contra essa questão pois, a letra c como alternativa também esta certa sendo
duas quando deveria ser somente uma.

LARISSA SELESTINO DANTAS

DEFERID
O

LAURO ROSS SILVA

O cálculo realizado pelo
candidato está incorreto, faça a
análise:
1º ano: 10.000,00 + 10% =
11.000
2º ano: 11.000,00 (já existente)
+ 10.000,00 (novo depósito) =
INDEFERI 21.000,00 x 10% = 2.100,00
DO
A soma dos valores de juros do
primeiro e segundo ano
(1.000,00 + 2.100,00 =
3.100,00).
Ao realizar o depósito o
investidor já obterá esse valor
na conta, por isso a alternativa
"A" é a correta.

2770

2772

2864

2779

2781

2210

2210

2064

1232

1232

LAURO ROSS SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

entro com recurso contra o edital do concurso público anexo 3 no conteúdo
programático, por não estar citando os tempos verbais como pretérito perfeito do
indicativo como conteúdo a ser estudado.
No entanto caiu na prova essa questão referente a esse conteúdo, portanto peço que
seja corrigido esse erro anulando a questão.

recurso contra essa questão pois, a copa do mundo do ano de 2002 foi disputada nos
países em conjunto japão/coréia do sul, e não na França como esta no gabarito.

A banca considerou a letra (A- Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas.) a
alternativa correta. No entanto a alternativa é incoerente, haja vista que a forma
correta se demarca por “chegado”, sendo a letra C a alternativa adequada ao
enunciado da questão, uma vez que ela se encontra correta segundo forma culta da
linguagem.

A questão deve ser anulada pois nenhuma das alternativas contem a reposta que
deveria ser R$ 3.310,00.
1º ano R$ 10.000,00 + 10 % = 11.000,00
2º ano R$ 11.000,00 + 10 % = 12.100,00
3º ano R$ 12.000,00 + 10 % = 13.310,00
ou seja R$ 13.1310,00 - R$ 10.000,00 = R$ 3.310,00

Essa questao aborda sobre a politica implantada por Fernado Henrique Cardoso na
década de 1990 até 1º de janeiro de 2003.
A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao
neoliberalismo,no qual,a intervenção do Estado na economia seria mínima, seriam
realizadas privatizações de empresas estatais, e reduzidos os direitos trabalhistas por
meio de flexibilização das legislações.
Neste sentido a alterantiva correta é a letra a)Privatizaçao de empresas estatais pelo
governo.
A resposta correta desta quetão é a letra
a) Humanos

2787

1232

LAURO ROSS SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

O Massacre do Carandiru violou os direitos humanos que são direitos garantidos
legalmente, inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo,
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, protegendo, dessa
forma, indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e
na dignidade humana.
A violação de vários princípios básicos da Constituição Federal e da Lei de Excussão
Penal (Lei 7.210/84) puderam ser vistos claramente no massacre ocorrido na Casa de
Detenção de São Paulo. Entre eles, o direito mais essencial para a sociedade, o direito
à vida.
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A resposta correta desta questão é a letra
a) Humanos

2788

1232

LAURO ROSS SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

O Massacre do Carandiru violou os direitos humanos que são direitos garantidos
legalmente, inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo,
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, protegendo, dessa
forma, indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e
na dignidade humana.
A violação de vários princípios básicos da Constituição Federal e da Lei de Excussão
Penal (Lei 7.210/84) puderam ser vistos claramente no massacre ocorrido na Casa de
Detenção de São Paulo. Entre eles, o direito mais essencial para a sociedade, o direito
à vida.
QUESTÃO 15. Em uma fabrica de blocos de cimento 20 trabalhadores, trabalhando
em um mesmo ritmo, produzem 100 blocos em uma hora, em quanto tempo 16
operários, nesse mesmo ritmo fabricam 100 blocos? Resposta CORRETA: 80 min ou 1
hora e 20 minutos usando a REGRA DE TRÊS.

2750

2110

LAYANE ORENILDA DE CARVALHO SILVA

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA ERRADO: Resposta C) 4 horas.
Neste caso, o gabarito preliminar está ERRADO pois não se buscou pela hora
aproximada que seria da OPÇÃO letra (A:2 horas).
Desta forma, solicito a anulação da questão.

2796

2811

2854

2856

2640

2623

2623

2623

2623

323

LEANDRA ALVES ARAUJO

O fato do pescador saber
"gozar a vida", é um termo
utilizado para expressar a
atitude do mesmo e isso
relaciona-se com aproveitar da
melhor forma possível a vida
que leva, não estando apenas
INDEFERI pensando no trabalho, mas
DO
também em momentos de lazer
e descanso.
No entanto a resposta correta é
a letra "D", "Relação entre os
aspectos tempo e atitude,
tendo como característica
básica o caráter
desinteressado".

LEANDRA ALVES ARAUJO

DEFERID
O

LEANDRA ALVES ARAUJO

LEANDRA ALVES ARAUJO

LEIRIANY DE AVILA RODRIGUES

Referente a questão, esta pedindo para que caracterize a palavra lazer, no dicionário é
o que fazemos no tempo liberado do trabalho ou "tempo livre". Mesmo refletindo sobre
o texto a opção também é o "tempo livre" a diferença dos personagens é que cada um
desfruta o seu tempo de livre de um forma diferente.

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

Sobre esta questão, o enunciado está amarelo-limão e nas alternativas esta
amarelo-canário.

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Sobre esta questão, esta no
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/10/massacre-que-matou-111-presos-no-car
andiru-completa-20-anos.html O manifesto marca o dia 2 de outubro como "dia pelo
fim dos massacres" e cobra, do governo do estado e do governo federal, o
cumprimento das recomendações feitas pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, além de exigir a abolição dos registros de "resistência seguida de morte" e
"auto de resistência".

DEFERID
O

O cálculo realizado pelo
candidato está incorreto, faça a
análise:
1º ano: 10.000,00 + 10% =
11.000
2º ano: 11.000,00 (já existente)
+ 10.000,00 (novo depósito) =
21.000,00 x 10% = 2.100,00
A soma dos valores de juros do
primeiro e segundo ano
(1.000,00 + 2.100,00 =
3.100,00).
Ao realizar o depósito o
investidor já obterá esse valor
na conta, por isso a alternativa
"A" é a correta.

Sobre esta questão, nao tem alternativas que corresponde o resultado correto da
pergunta.

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

essa questão esta todas as alternativas errada ao invés de amarelo limão esta todas
amarelo canário.
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2642

323

LEIRIANY DE AVILA RODRIGUES

O fato do pescador saber
"gozar a vida", é um termo
utilizado para expressar a
atitude do mesmo e isso
INDEFERI relaciona-se com aproveitar da
DO
melhor forma possível a vida
que leva, não estando apenas
pensando no trabalho, mas
também em momentos de lazer
e descanso.

2813

158

LEONICE BATISTA FRAGA

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

Solicito da banca examinadora que revisassem a questão de matemática de número
15, onde nos meus cálculos não há nenhuma alternativa correta.
Obrigada.

2654

1102

LIANA GOMES BARBOSA DA SILVA

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

solicito a anulação da questão pois, nenhuma das opções condiz com a resposta
correta do cálculo da questão.

LOIDE CHRISTIANE DE SOUZA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

As respostas não corresponde com a pergunta,na pergunta se lê amarelo-limao e nas
resposta só se lê amarelo canário

2705

533

a questão um acredito esta sem coerência a alternativa marcada como correta pois dar
a entender que não esta definindo o termo lazer mais sim a atitude do pescador.

A resposta correta da numero 30 seria a letra c, pois o primeiro laboratório psicológico
foi fundado por Wilhelm Wundt em 1879 e não a letra D, por Karl Jaspers em 1913
como está no gabarito. Qualquer bibliografia aponta Wilhelm Wundt como sendo o
fundador do primeiro laboratório de psicologia.

2633

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

DEFERID
O

Em atenção a questão 30, foi
colocado de forma equivocada
no gabarito, há concordância
de que a resposta correta é a
letra C.

Wilhelm Wundt (1832-1920) é geralmente celebrado nos manuais de história da
psicologia como o fundador da psicologia científica. Como data para esta fundação, é
freqüentemente citado o ano de 1879, quando ele inaugurou o Laboratório de
Psicologia Experimental na Universidade de Leipzig, supostamente o primeiro em seu
gênero.
Referência Bibliográfica
ARAUJO, Saulo de Freitas. Wilhelm Wundt e a fundação do primeiro centro
internacional de formação de psicólogos. Temas psicol., Ribeirão Preto , v. 17, n. 1, p.
09-14, 2009 . Disponível em . acessos em 02 abr. 2019.
A FORMULAÇÃO DA PERGUNTA FICOU ERRADA POIS NÃO FOI A
PSICODINÂMICA QUE SURGIU NOS ANOS 50 DO SÉCULO XX FOI A PSICOLOGIA
HUMANISTA CONFORME ESCRITO ABAIXO.

2646

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

DEFERID
O

Questão anulada.

Psicologia HUMANISTA em reação às CONCORRENTES Comportamentalista e
Psicodinâmica, surgiu nos anos 50 do século XX a perspectiva existencial-humanista,
que vê o homem não como um ser controlado por pulsões interiores nem por
condições impostas pelo ambiente, mas como um ser ativo e autônomo, que busca,
conscientemente, seu próprio crescimento e desenvolvimento, apresentando uma
tendência à auto realização. A principal fonte de conhecimento da abordagem
psicológica humanista é o estudo biográfico, com a finalidade de descobrir como a
pessoa vivencia sua existência e entende sua experiência, por meio de um
introspeccionismo. Ao contrário do Comportamentalismo, que valoriza a observação
externa, a perspectiva humanista procura um entendimento holístico do ser humano e
está intimamente relacionada à epistemologia fenomenológica. Exerceu grande
influência sobre a psicoterapia.
A perspectiva psicodinâmica teve sua origem nos trabalhos do médico vienense
Sigmund Freud.
Se a psicologia humanista surgiu para contestar a psicologia comportamentalista e a
psicodinâmica não tem a psicodinâmica ter nascido nos anos 50 do seculo XX.
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Na questão 37 não tem alternativa que se se encaixe na alternativa incorreta, pois
conforme o texto retirado do "Wikipédia", não tem questão incorreta.

2656

2657

1756

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

Na alterativa "d", tras como não
ordinario, e de acordo com a
fundamentação legal, é
ordinario, sendo assim tornou a
alaternativa incorreta:
A Psicologia transpessoal tem
como objeto o estudo da
Consciência e de seus Estados
não ordinários e, neste sentido,
INDEFERI congrega vários Recursos
DO
Técnicos como a Hipnose, a
Meditação, o Relaxamento, e
(no campo da pesquisa)
experiência com alucinógenos
(Grof, Huxley), além dos
Estados Místicos de Tradições
Espirituais. Vários autores
como Ken Wilber, e Stanislav
Grof, propõem Cartografias da
Consciência.

De acordo com os requistitos
editalícios os recursos dever
ser fundamentados, sendo
assim o recurso apresentado é
inépto.
IMPROCE
O gabarito foi colocado de
DENTE
forma equivocada, há apenas
uma questão incorreta, sendo a
alaternativa "b" .
Alteração de gabarito para a
letra "b".

A Psicologia transpessoal é uma abordagem da Psicologia considerada por Abraham
Maslow (1908-1970) como a "Quarta Força da Psicologia", sendo a primeira força a
Psicanálise, seguida da Psicologia comportamental, e a terceira a Psicologia
humanista.
É uma forma de sincretismo teórico, que abarca conteúdos de muitas escolas
psicológicas, como as teorias de Carl G. Jung, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Ken
Wilber e Stanislav Grof.
A Psicologia transpessoal tem como objeto o estudo da Consciência e de seus
Estados não ordinários e, neste sentido, congrega vários Recursos Técnicos como a
Hipnose, a Meditação, o Relaxamento, e (no campo da pesquisa) experiência com
alucinógenos (Grof, Huxley), além dos Estados Místicos de Tradições Espirituais.
Vários autores como Ken Wilber, e Stanislav Grof, propõem Cartografias da
Consciência.
a Psicologia transpessoal tem construído um diálogo produtivo com a Física quântica,
especialmente na busca da compreensão dos fenômenos que ultrapassam o conceito
da física clássica e dos próprios princípios energéticos e temporais e que são
estudados em linhas de pesquisa diferenciadas como Física e Psicologia, apesar da
pouca relação de fato comprovada entre as duas áreas.

Na questão 38 pedia para assinalar a questão INCORRETA, e no gabarito preliminar
diz que foi a letra A, porém a questão B também esta errada, pois na questão B diz
que a psicologia NÃO SE DESENVOLVEU COMO IDEIAS E NEM COMO CIÊNCIA
NO BRASIL. COMO ASSIM ELA NÃO SE DESENVOLVEU COMO CIÊNCIA NO
BRASIL???? O QUE OS PSICÓLOGOS BRASILEIROS FAZEM ENTÃO NÃO É
CIÊNCIA????

Na questão 40 não existe alternativa errada. todas as alternativas fazem parte do
código de ética do psicólogo (como se pode verificar na bibliografia em anexo) porém a
pergunta ficou mal elaborada e não se sabe ao certo o queria perguntar.
RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05
Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo.
O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de
dezembro de 1971;
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO
APRESENTAÇÃO

2672

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

De acordo com aLei no 5.766,
de 20 de dezembro de 1971,
INDEFERI
alternativa correta é a letra "b",
DO
devendo ser laterada no
gabarito.

I. Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca
atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela
existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada
profissional com seus pares e com a sociedade como um todo.
Este Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se
mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem
seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na sua construção buscou-se:
II. a. Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem
orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades
profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas
demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional.
III d. Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não
em suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não
se restringem a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de
atuação.
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conforme o texto de vocês que foi retirado do Wikipedia a alternativa que o gabarito
apresentou como certar faz parte da psicologia COGNITIVA e não da Psicologia
Evolucionista.

2679

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

INDEFERI Questão com erro formalDO
ANULADA

A perspectiva cognitiva
Psicologia Cognitiva A "virada cognitiva" foi uma reação teórica às limitações
instrumentais do Comportamentalismo que excluía a análise inferencial da
investigação psicológica. O foco central desta perspectiva é o pensar humano e todos
os processos baseados no conhecimento - atenção, memória, compreensão,
recordação, tomada de decisão, linguagem etc.
Na questão 35 era para marcar a alternativa INCORRETA, e a alternativa dada pelo
gabarito disse que é a letra B, que contraria o texto de onde foi retirado a pergunta.
conforme descrito abaixo e no anexo.

2680

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

DEFERID
O

Todas as alternativas da
questão 35, estão corretas,
sendo assim a banca decide
por anulsar a questão.

Psicologia jurídica
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A psicologia jurídica, é uma vertente de estudo da psicologia, consistente na aplicação
dos conhecimentos psicológicos aos assuntos relacionados ao direito, principalmente
quanto à saúde mental, quanto aos estudos sócio-jurídicos dos crimes e quanto a
personalidade da pessoa natural e seus embates subjetivos.
Alternativa dita como certa no gabarito (Letra A) está incoerente, haja vista que a
forma correta se demarca por “chegado”.

2756

1756

LORENA CARVALHO SOUZA SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

O verbo chegar também traz curiosidades e, por conta disso, compõe os verbos
analisados neste trabalho. É verdade que nenhuma gramática pesquisada por Miara
(2013) assinalou este verbo como abundante, nem mesmo as mais antigas, todavia
seu uso abundante parece estar sendo registrado, não apenas na oralidade, mas
também na escrita. Ora, o fato de o Manual se preocupar em afirmar que a forma
chego “não existe” confirma que se trata de
uma forma usual/comum nos dias de hoje, sendo necessário aos discursos mais
conservadores colocarem tal inovação em uma seção intitulada Os cem erros mais
comuns.
A mesma questão aplicada na prova para concurso da prefeitura de São Luís - MA,
organizada pela banca CESPE, considera a resposta como sendo "direitos humanos".
No caso dessa prova, a alternativa "a".

2816

1066

LUAN JEFERSON ROLIM

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Prova:
http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_saoluis_16/arquivos/287_PREFSAOLUIS_CB
3_01.pdf
Gabarito:
http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_saoluis_16/arquivos/Gab_Definitivo_287_PRE
FSAOLUIS_CB3_01.pdf

2820

2828

1066

1066

LUAN JEFERSON ROLIM

LUAN JEFERSON ROLIM

DEFERID
O

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

A questão não específica que se trata dos servidores Públicos Municipais em estágio
probatório.
Segundo o estatuto do Servidor Público Municipal de Novo São Joaquim, o servidor
pode ser cedido para outros órgãos do governo como é descrito no Art. 34 do mesmo
estatuto: "A cessão, com ou sem ônus para o Município, de servidor ou empregado,
será feita mediante convênio, para órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, dos Estados, da União e do Distrito Federal ou para entidades não
governamentais, mediante convênio entre partes"
Com isso, a afirmação III da questão fica incorreta. Tornando a alternativa "c" errada.
O neoliberalismo entre varias características defende a política de privatizações de
empresas estatais.
Segundo Couto (2010): "a partir de 1995, com o começo do Governo Fernando
Henrique,que confere uma prioridade a privatização. Nesse período o PND passa a ser
parte integrante do programa de governo. Foi criado o Conselho Nacional de
Desestatização (CND), e praticamente concluída a privatização das estatais que atuam
no segmento industrial."

COUTO, Rodrigo Fernandes do. NEOLIBERALISMO E PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL:
O SISTEMA DE TELEFONIA TELEBRÁS
NA DÉCADA DE 1990. Disponivel em:
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2833

1066

LUAN JEFERSON ROLIM

O erro de grafia citado pelo
candidato, e que realmente
ocorreu em uma das
alternativas, não tira o sentido
da resposta, pois o próprio
candidato deixa explicito na
citação do recurso que a
conjugação do verbo de forma
correta é "mantivermos" e isso
INDEFERI
por si só já dá o entendimento
DO
das alternativas que estão
corretas, e no enunciado da
questão fala para assinalar as
alternativas com a conjugação
CORRETA, que se referencia
as alternativas II e III,
tornando-se intuitivo. Diante
disso, mantém-se a resposta
correta a letra "A".

2632

1207

LUANA CAROLINA GONÇALVES FERREIRA

DEFERID
O

Questão anulada, a resposta
ficou diferente do enunciado na
pergunta.

Lá na pergunta diz amarelo-limão e em todas as respostas tem apenas
amarelo-canário, não tem nenhum fundamento com a pergunta as respostas .

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

-

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

O fato ilustra direitos humanos e no gabarito diz punitivos

A questão pede para marcar em quais afirmações a conjunção dos verbos estão
corretas. No entanto, na letra "a", que segundo o gabarito consta como resposta
correta, diz "somente NÃO opções II e III".
Isso causa o sentido de que somente essas duas afirmações não estão corretas.

2689

1207

LUANA CAROLINA GONÇALVES FERREIRA

DEFERID
O

2690

1207

LUANA CAROLINA GONÇALVES FERREIRA

DEFERID
O

LUANA CAROLINA GONÇALVES FERREIRA

O candidato precisa expor de
forma clara e com
embasamento o motivo pelo
qual está entrando com recurso
IMPROCE contra a questão, fato que não
DENTE
ocorreu nessa situação, o
simples fato de entender que
não existe uma resposta
correta não traz embasamento
para a anulação da questão.

Questão errada!

LUANA CAROLINA GONÇALVES FERREIRA

O candidato precisa expor de
forma clara e com
embasamento o motivo pelo
qual está entrando com recurso
contra a questão, fato que não
ocorreu nessa situação, o
IMPROCE
simples fato de entender que
DENTE
não existe uma resposta
correta não traz embasamento
para a anulação da questão.
Nesse caso a candidata nem
chegou a expôr a sua
contestação da questão.

-

LUCAS PINHEIRO SALTO

O candidato deve se atentar ao
título do texto, onde o mesmo
evidencia "Viver a vida", nesse
sentido, é perceptível a
diferença entre ambos, pois o
Homem rico está sempre
preocupado em adquirir mais e
mais dinheiro, e seu tempo está
praticamente dedicado à isso, e
INDEFERI
somente isso seria o fator que
DO
o faria gozar alguns bons
momentos na vida. Já o
Pescador vive isso todos os
dias, somente com o que já
adquire no momento, não se
limitando ao fato de trabalhar
cada vez mais para se tornar
rico e quem sabe desfrutar de
bons momentos.

A principal diferença era a pobreza de espírito por parte do industrial, pois para ele,
teria que conquistar primeiramente as riquezas para depois gozar a vida.
A diferença NÃO era "sabedoria para desfrutar os bons momentos", pois ninguém
garante que ele não saiba desfrutar, porque no fim do texto tá explícito que ele sabe
gozar a vida, mas do jeito dele.
Os dois gozam, mas a pobreza de espírito dele fala que ele precisa de "dinheiro"
primeiro para depois curtir.

2691

2692

2667

1207

1207

2428
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2841

2842

2843

1401

1401

1401

LUCIANI RODRIGUES DE MORAES

O erro de grafiacitado pelo
candidato, e que realmente
ocorre no enunciado da
questão não tira o sentido da
mesma, haja visto que o
complemento é muito claro ao
INDEFERI
solicitar os verbos em destaque
DO
de forma CORRETA, e na
questão é visível e intuitivo que
um dos verbos apresenta
conjugação errada.
Portanto mantém-se a
alternativa "A" como correta.

LUCIANI RODRIGUES DE MORAES

A fundamentação do candidato
não procede, o mesmo cita que
o vocabulário oficial da língua
portuguesa utiliza a escrita de
berinjela com "J", porém o
INDEFERI
mesmo cita outro dicionário e
DO
que não é considerado oficial,
sem referência para a língua
oficial, escrita com "G".
Toda elaboração do concurso é
realizada em língua oficial.

Veja: No enunciado: A conjunção dos verbos verbos em destaque está CORRETA:
Fundamentação: não existe conjunção em verbos e sim conjugações verbais. Assim,
fica evidente que a banca errou o enunciado da questão ao colocar conjunção, sendo
assim, essa questão é passível de anulação.

Veja: Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de forma correta:
d) Laje- berinjela- adágio- subterfúgio-gorjeta
Fundamentação: Existem duas formas de escrever a palavra berinjela em língua
portuguesa, com “g” ou “j”. O dicionário Houaiss aconselha o uso do G, enquanto o
Volp (Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa), da Academia Brasileira de letras, e o
Aurélio registra a forma com J.
Ante a fundamentação, questão deve ser ANULADA.

Gabarito da banca: alternativa b) Punitivos
Solicitação: Alteração do gabarito
Fundamentação: A banca CESPE aplicou a mesma questão em 2017 em uma prova
para Cargo Técnico na Prefeitura de São Luiz do Maranhão - MA, onde considerou
que a resposta correta é a alternativa A: Humanos.
Em pesquisa ao site:
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/10/massacre-que-matou-111-presos-no-car
andiru-completa-20-anos.html, a notícia evidencia a intervenção da Corte
Interamericana de Direitos Humanos que cobrou ao Governo Federal o cumprimento
das declarações deitas pela Corte. Diante os fatos apresentados deve se considerar a
alternativa “A”.

LUCIANI RODRIGUES DE MORAES

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

LUCIANI RODRIGUES DE MORAES

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

LUCIANI RODRIGUES DE MORAES

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

LUCIENE DE SOUSA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

LUCIENE DE SOUSA

O candidato precisa expor de
forma clara e com
embasamento o motivo pelo
qual está entrando com recurso
contra a questão, fato que não
ocorreu nessa situação, o
INDEFERI
simples fato de entender que
DO
não existe uma resposta
correta não traz embasamento
para a anulação da questão.
Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

No gabarito a frase que existe inadequações em relação a concordância verbal e a:
70% dos empregados fizeram greve.
E no meu parecer essa frase está correta.

LUCIENE DE SOUSA

A contestação do candidato é
improcedente, haja visto que,
quando a banca evidencia no
edital o estudo dos "Produtos
notáveis", automaticamente
IMPROCE
contempla o conteúdo "Binômio
DENTE
de Newton", o qual foi definido
pelo físico e matemático Isaac
Newtoncomoestudo
complementar de produto
notável.

Gostaria que revesse essa questão, porque ela é binômio de Newton e não está nos
conteúdos no gabarito que iria cair sobre tal assunto.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Gabarito da Banca: A) 70% dos empregados fizeram greve.

2845

1401

Fundamentação: A alternativa considerada pela banca está de acordo com a
concordância verbal, pois o verbo concorda com o sujeito da oração, veja: 70% dos
empregados, sujeito no plural e fizeram, flexão do verbo fazer na: 3ª pessoa do plural
do pretérito perfeito do indicativo, 3ª pessoa do plural do mais-que-perfeito do
indicativo, logo essa questão não pode ser considerada inadequada em relação a
concordância verbal, outrossim, solicito a ANULAÇÃO da referida questão.
Gabarito da Banca: Alternativa C

2846

2807

2809

2812

1401

1299

1299

1299

Fundamentação: Houve omissão de informações no enunciado da questão, o estatuto
do servidor público traz vários impedimentos ao servidor em seus diversos estágios de
carreira, assim no enunciado da questão deveria trazer que a proibição se referia ao
servidor em estágio probatório, ante as alegações solicito ANULAÇÃO imediata da
questão de n° 28.

Gostaria que reconsiderasse a questão onde fala pra passar pro plural, e muda o
nome da cor nas opções de resposta.

Página 29 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECURSOS

2687

2653

2666

2670

245

537

1243

1243

LUCIMONE FERREIRA MORAES

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

MAARA MARCELINO BATISTA

O recurso do candidato ficou
incompleto, não traz as
especificações do que está
questionando, no entanto,
INDEFERI
oenunciado da questão ficou
DO
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

MARCELA MAGALHÃES CABRAL

MARCELA MAGALHÃES CABRAL

DEFERID
O

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Olá! Gostaria de pedir a banca que fizessem a revisão da questão de nº 04. Onde fala
do emprego do PARTICÍPIO VERBAL.
Foi feito algumas pesquisas que leva a conclusão de que o principio do verbo chegar
jamais é chego, e sim chegando.
De um ponto de vista normativo, a frase que apresenta ESTA RESPOSTA não é
correta, tanto que chego não é particípio passado do VERBO CHEGAR.
Chego está no presente portanto não configura particípio pois pra ser particípio tem
que estar no passado.
Então não da pra considerar a QUESTÃO DE Nº 4.
OBRIGADA.

Não tem resposta para a pergunta

Questão cancelada porgrafia
errada na resposta que seria
correta "conotações mágicas",
onde no processo de digitação
da prova, escreveu-se
"conotações mágica".

Requeiro anulação dessa questão, visto que não existe alternativa correta. As normas
de concordância verbal não foram plenamente respeitadas na opção do gabarito: "Já
faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágica." De forma que a palavra "mágica" deveria estar no plural, ficando da seguinte
maneira:"Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas
conotações mágicas."

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Solicito a alteração de gabarito dessa questão. Visto que a alternativa considerada
correta foi: "Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas." Porém a forma verbal
"chego" não é correta, segundo a norma culta da língua portuguesa. O verbo chegar
apresenta como particípio a forma verbal "chegado". Segundo o Manual de
Comunicação da Secom: Os verbos trazer, chegar e empregar só aceitam o particípio
regular: trazido, chegado e empregado.
(https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/participiosduplos).
Assim a única alternativa correta seria a letra C, "A funcionária tinha realizado a
limpeza da casa toda."
Solicito a anulação dessa questão, visto que não existe alternativa correta. A questão
trata-se de uma regra de três composta. Assim:
20 trabalhadores demoram 1 hora para produzir 100 blocos e 16 trabalhadores
demoram Y horas para produzir 100 blocos

2671

1243

MARCELA MAGALHÃES CABRAL

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

20 x 1 = 100
16 x Y = 100
Resolvendo a regra de três:
20 x 1 x 100 = 16 x Y x 100
Y = 2000/1600
Y = 1.25
Assim, 16 trabalhadores demorariam 1.25 horas para produzirem 100 blocos.

2676

2637

1243

1944

MARCELA MAGALHÃES CABRAL

A interpretação do enunciado
faz parte da resolução da
questão, &ldquo;facilitar o
entendimento das atividades
consideradas e do raciocínio
utilizado na decomposição dos
pacotes de trabalho&rdquo; é
INDEFERI um benefício da criação da
DO
EAP.
Foi solicitado no enunciado a
indicação da alternativa
INCORRETA e não de uma
CORRETA.
Indeferido:
Fica mantida a questão e o
gabarito publicado.

Solicito a alteração do gabarito para letra C. De acordo com o livro Planejamento e
controle de obras, de Aldo Dórea Mattos, 2010. (pg 70)
Vários são os benefícios que a criação da EAP traz para
o projeto :
- Ordena o pensamento e cria uma matriz de trabalho
lógica e organizada
- Individualiza as atividades que serão as unidades de
elaboração do cronograma
- Permite o agrupamento das atividades em famílias
correlatas
- Facilita o entendimento das atividades consideradas e do
raciocínio utilizado na decomposição dos pacotes de
trabalho
- Facilita a verificação final por outras pessoas

MARCIO GONÇALVES DE BARROS E SILVA

Na elaboração do recurso das
questões, o candidato deve
realizá-lo diretamente de forma
clara e expressiva, o recurso
IMPROCE não é para tirar dúvidas sobre
DENTE
os procedimentos do concurso,
para essa situação deverá
entrar em contato através de
outros meios com a banca
organizadora.

Qual horario vai sair no portal o caderno de questoes, como entrar com recurso sem o
caderno de questoes??
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no gabarito está a letra "a", considerando que estivesse certo a função g(x)=ax+b
ficaria g(x)=2x-2, e este não satisfaz g(1)=5.

2693

2529

MARCIO NUNES NEVES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

a resposta correta é a "b".
fonte
DANTE, Luiz Roberto. Contexto e Aplicações. – 2 ed. – São Paulo : Ática, 2013. Obra
em 3 v.

2677

2678

1601

1601

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS

DEFERID
O

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS

A afirmação do candidato é
improcedente em relação ao
fato da internet ser acessível à
diferentes classes sociais nos
mais diversos países. Sabe-se
que em nosso país, existe uma
parcela da população, que
estão abaixo da linha de
pobreza e não tem condições
de acesso a internet, já que
essa é paga, não sendo
distribuida ainda de forma
gratuita e constante. Em
relação ao mundo, existem
países que devido ao regime
de governo não permite que a
população tenham acesso aos
INDEFERI meios de comunicação pela
da maneira que foi redigida a questão tem mais de uma afirmação correta o item b
DO
internet.
Já em relação ao cybercrime:
[...] o conceito de &ldquo;delito
informático&rdquo; poderia ser
talhado como aquela conduta
típica e ilícita, constitutiva de
crime ou contravenção, dolosa
ou culposa, comissiva ou
omissiva, praticada por pessoa
física ou jurídica, com o uso da
informática, em ambiente de
rede ou fora dele, e que
ofenda, direta ou indiretamente,
a segurança informática, que
tem por elementos a
integridade, a disponibilidade a
confidencialidade. (ROSSINI,
2004, p. 110.).

a quantidade em horas seria de 1 hora e quinze minutos
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2638

2655

304

304

MARCOS PAULO MARTINS BARROS

A afirmação do candidato é
improcedente em relação ao
fato da internet ser acessível à
diferentes classes sociais nos
mais diversos países. Sabe-se
que em nosso país, existe uma
parcela da população, que
estão abaixo da linha de
pobreza e não tem condições
de acesso a internet, já que
essa é paga, não sendo
distribuida ainda de forma
gratuita e constante. Em
relação ao mundo, existem
países que devido ao regime
de governo não permite que a
população tenham acesso aos
INDEFERI meios de comunicação pela
DO
internet.
Já em relação ao cybercrime:
[...] o conceito de &ldquo;delito
informático&rdquo; poderia ser
talhado como aquela conduta
típica e ilícita, constitutiva de
crime ou contravenção, dolosa
ou culposa, comissiva ou
omissiva, praticada por pessoa
física ou jurídica, com o uso da
informática, em ambiente de
rede ou fora dele, e que
ofenda, direta ou indiretamente,
a segurança informática, que
tem por elementos a
integridade, a disponibilidade a
confidencialidade. (ROSSINI,
2004, p. 110.).

A letra B não está incorreta, porque é sabido de todos que a internet é acessível a
diferentes classes sociais nos mais diversos países.
A alternativa D afirma que o cybercrime é uma contravenção sendo que na verdade é
um crime, ou seja, tipificações diferentes da pena no código penal.

MARCOS PAULO MARTINS BARROS

A colocação da palavra Serviço
Social, não influencia o sentido
INDEFERI
da frase, sendo assim,
DO
permanece o resultado
inalterado.

Na alternativa, em questão, o quinto item que deve ser marcado como verdade ou
falso, alega que o assistente social deve fornecer informações sobre o Serviço Social
aos seus usuários. Sendo o correto que o assistente social deve fornecer informações
sobre a assistência social, haja vista que, Serviço social é a profissão e assistência
social se refere a um dos tripes da seguridade social a qual abre um leque de direitos
aos usuários.

2681

223

MARIA DE FÁTIMA VIEIRA LIMA

DEFERID
O

2710

450

MARIA MARGARETH FERREIRA DE OLIVEIRA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO
Concurso Público Municipal nº 001/2019- Novo São Joaquim-MT.
Banca- Método Soluções Educacionais
CARGO: Agente Administrativo
Disciplina: Língua Portuguesa-QUESTÃO: 05
O plural de canga verde-abacate, biquíni rosa, sunga cinza e prancha amarelo- limão
é:
Nesta questão, a alternativa correta seria a letra (A) porém, o enunciado: prancha
amarelo-limão está grafado como: prancha amarelo- canário, em todas as alternativas.
Note-se, assim, que o julgamento do item ficou prejudicado, a questão deve ser
anulada, por ser um erro da Banca.

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

Solicito o cancelamento da questão número 15 de matemática, pois nenhuma das
opções condiz com a resposta correta do cálculo da questão. Att. Maria Margareth
Ferreira de Oliveira.

Anotando todos os dias de 1 a 31, temos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31
Os múltiplos de 6 são 6, 12, 18, 24 e 30. Retirando-os, temos:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Desses, números, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4.

2829

1731

MLAYNEE COELHO LOPES DA CRUZ

O (a) candidato (a) deve ter se
equivocado ao analisar o
IMPROCE
gabarito preliminar, pois no
DENTE
mesmo a resposta já era a
alternativa "C".

Retirando-os, temos:
5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Devemos ainda tirar os números que, ao mesmo tempo, são múltiplos de 3 e divisores
de 30. Isso só ocorre com o 15.
Ficamos com:
5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31
Temos, ao todo, 21 dias em que eles trabalharam juntos.
ALTERNATIVA CORRETA - C) 21 DIAS
A resolução também pode ser verificada no link
https://www.youtube.com/watch?v=QYrqKm9LzwU
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Questão 21)
Na década de 1990, durante seu mandato como ministro da fazenda e posteriormente
presidente da república em dois pleitos consecutivos até 1° de janeiro de 2003,
Fernando Henrique Cardoso implantou uma política que buscava, além da estabilidade
econômica, uma maior aproximação do Brasil com o comércio internacional. Para
muitos analistas, o alicerce dessa política foi edificado sobre as ideias do
neoliberalismo.
Pode ser considerado como uma das estratégias dessa política no Brasil
RESPOSTA CORRETA - a) a privatização de empresas estatais pelo governo.
O neoliberalismo é um modelo econômico do sistema capitalista que apresenta como
características, a mínima intervenção do Estado na economia, atração das
multinacionais, livre circulação de capitais internacionais e a realização de
privatizações.

2848

1731

MLAYNEE COELHO LOPES DA CRUZ

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Após o impeachment do presidente Fernando Collor em 1992, o então vice presidente,
Itamar Franco, assumiu o governo e passou a implantar uma série de ações que
visavam a recuperação da economia brasileira, em crise desde o final do chamado
Milagre Econômico Brasileiro. Itamar Franco montou uma equipe econômica
capitaneada por Fernando Henrique Cardoso, que teve como auge o lançamento do
Plano Real e a retomada do crescimento da economia nacional.
Ao assumir a presidência, Fernando Henrique Cardoso dá continuidade às políticas
implementadas por seu antecessor, ampliando o processo de abertura da economia
nacional e atração de investimentos externos para o Brasil. Porém, essa abertura foi
feita às custas do enfraquecimento gradativo do Estado na economia, através da
redução das ações públicas nos processos produtivos. Esse enfraquecimento do papel
econômico do Estado é uma das características mais básicas do modelo neoliberal,
que aumenta de maneira significativa a dependência em relação ao capital externo.
Dentre as principais feições do neoliberalismo se tem os processos de privatização das
empresas estatais, que são transferidas ao capital investidor privado (principalmente
multinacional), assim como a redução dos gastos sociais (principalmente em saúde e
educação públicas) como meio de se estabelecer um “Estado poupador” de capitais e
focado no pagamento da dívida externa. Portanto, embora haja a recuperação
econômica do país, pela chegada de novos investimentos externos (diretos e/ou
indiretos), os aspectos sociais são prejudicados pela implantação das posturas
neoliberais, posto que se cria um sucateamento dos serviços públicos no país.
Questão 26: O art. 42 do estatuto do servidor público municipal de Novo São Joaquim
Estado de Mato Grosso, determina que não é permitido "AO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL"
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo. A
IV. Serviços extraordinários em nenhuma hipótese.
O ENUNCIADO DA QUESTÃO FOI REDIGIDO DE FORMA INCORRETA, ESTÁ
INCOMPLETA, POIS OMITIU A INFORMAÇÃO DE QUE ESSA PROIBIÇÃO SE DÁ
APENAS AO SERVIDOR PÚBLIVO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

2849

1731

MLAYNEE COELHO LOPES DA CRUZ

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

O ARTIGO NÃO SE REFERE A TODOS OS SERVIDORES, TODAVIA A QUESTÃO
PASSA A INFORMAÇÃO DE QUE O REFERIDO ARTIGO SE ENQUADRA A TODO E
QUALQUER SERVIDOR, QUANDO DIZ " DETERMINA QUE NÃO É PERMITIDO AO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
A INFORMAÇÃO DE QUE O ARTIGO 42 TRATA APENAS DOS "SERVIDORES EM
ESTAGIO PROBATÓRIO" É PRIMORDIAL, FUNDAMENTAL PARA QUE O
CANDIDATO RESPONDA A QUESTÃO DE FORMA CORRETA
Art. 42. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo.
§ 1º. Excetua-se do disposto neste artigo, os casos considerados pela Administração
de relevante interesse público.
§ 2º. Durante o estágio probatório fica vedado a transferência para local distinto da
região para onde o servidor foi empossado quando esta estiver especificada no Edital
do concurso público.A.

DESSA FORMA, POR SEU ENUNCIADO ESTAR INCOMPLETO DEVE ESSA
QUESTÃO SER ANULADA.
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RESPOSTA CORRETA
ALTERNATIVA A)
Em nota, a Anistia Internacional considerou que, se confirmada a anulação dos
julgamentos, seria "um enorme revés da Justiça brasileira no caso mais emblemático
de violação de direitos humanos ocorrido no sistema penitenciário do país.
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/09/27/para-entidades-decisa
o-do-tj-sobre-juris-do-carandiru-e-reves-da-justica.htm
No caso, mais forte do que a ofensa a instituição do juri foi a ofensa a propria
dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana mais do que direito
fundamental (presente no )artigo 5, é principio fundamental da Republica( artigo1).

2853

1731

MLAYNEE COELHO LOPES DA CRUZ

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Segundo o STF, a dignidade da pessoa humana é princípio supremo, “significativo
vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento
constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos
fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.” STF, HC 85.237, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 17.03.05, DJ de 29.04.05.
O princípio da dignidade da pessoa humana possui elevada densidade normativa e
pode ser usado, por si só e independentemente de regulamentação, como fundamento
de decisão judiciaria.
O principio da dignidade humana é tambem reconhecido em inumeros tratados
internacionais de que o Brasil faz parte. Constituindo se assim em direito humano strito
sensu.
Alem disso, o massacre do carandiru ofendeu inumeros outros principios que alem de
direitos fundamentais estão positivados em tratados internacionais dos quais o Brasil
faz parte (mais uma fez, preenche o requisito de direito humano) dentre eles: ninguem
será submetido a tratamento degradante ou cruel, Nao havera pena de morte se não
for tempo de guerra, é assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e moral.

2636

2711

8

1392

NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA

O Recurso versa sobre
contrariadades ao gabarito
preliminar. Não cabendo via
este meio a devida
IMPROCE
manifestação. Orientamos que
DENTE
o canditado encaminhe por
email a referida problempática,
com cópia para o Ministério de
Público de Novo São Joaquim.

OLAVO OLIVEIRA BENVINDO

A questão versa sobre
&ldquo;Especificações e
Normas&rdquo;, mais
precisamente ABNT NBR 6484
(Solo- Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT
&ndash; Método de Ensaio).
A questão em si não indaga
sobre quando o teste SPT deve
ser interrompido, mas sim de
uma forma abrangente sobre
todo o ensaio. Todas as
afirmações contidas na
alternativa "A" encontram-se
corretas: "A cravação do
INDEFERI barrilete será interrompida
DO
quando se obtiver penetração
inferior a 5,0 cm durante 10
golpes consecutivos" (Item:
6.4.3.3) "ou quando o valor do
SPT ultrapassar 50, num
mesmo ensaio. Nestas
condições o terreno será
considerado impenetrável ao
SPT e deverão ser anotados os
números de golpes e a
penetração respectiva." (Item:
6.3.12-b da Norma ABNT
acima citada).
Indeferido:
Fica mantida a questão e o
gabarito publicado

Durante a elaboração da prova, chegou uma moça sem se identificar, uma moça nova,
loira, tirou um papel de sua bolsa durante a mesária, tirou celular e começou tirar fotos
dos gabaritos, isso no inicio da prova, em seguida,esta jovem se retira da sala, e a
mesária não comunica nada, desta forma, faço a pergunta e ela informa que era do
ministério publico, minutos antes de entregar o gabarito, essa mesma jovem retorna e
começa tirar fotos dos gabaritos, a questão em si é que me senti prejudicado pelo
nervosismo de concurso, uma moça que não se identifica tirando foto, em seguida,
retorna tira fotos novamente, me senti prejudicado.

Prova de Engenheiro Civil - Questão 38.
Questão 38 – apresenta no gabarito preliminar a Letra a) como correta.
A letra a) está totalmente equivocada
Pois conforme a NBR 6484 (Sondagens de simples reconhecimento com SPT –
Método de ensaio) só pode ser considerado impenetrável ao SPT no seguinte caso:
“ 6.4.3.2 – A sondagens deve ser dada como encerrada quando, no ensaio de avanço
da perfuração por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 50 mm em
cada período de 10 min ou quando, após a realização de quatro ensaios consecutivos,
não forem alcançadas a profundidade de execução do SPT.
Quando da ocorrência destes casos, constar no relatório a designação de
impenetrabilidade ao trépano de lavagem.”
Ademais a cravação do amostrador é interrompida nas seguintes condições, conforme
o Item 6.3.12 da supracitada NBR 6484:
“ 6.3.12 – A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de
penetração sempre que ocorrer umas das seguintes situações:
a)Em qualquer dos três seguimentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30;
b)Um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravação; e
c)Não observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes
sucessivos de martelo. “
Portanto, deve-se anular a questão 38 por apresentar na opção a) afirmações
inconsistentes e não tendo outra alternativa correta.
Respeitosamente
Eng. Civil
Olavo Oliveira Benvindo
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2739

1392

OLAVO OLIVEIRA BENVINDO

DEFERID
O

A argumentação do candidato
está correta, a alternativa
&ldquo;A&rdquo; está
incorreta, porém a alternativa
&ldquo;D&rdquo; apresenta
informações inconsistentes
quando comparadas a
legislação em análise.
Deferido: Questão ANULADA.

Prova de Engenharia Civil
Questão 32 – Apresenta no gabarito preliminar a alternativa a) como correta.
A questão solicita a alternativa INCORRETA.
Desta forma, a alternativa d) também está incorreta, pois o termo “ não se exige”
corresponde à inexigibilidade e, neste caso, o Artigo 25 da Lei 8.666, que estabelece
normas gerais sobre licitações e contrato, estabelece apenas 3 (três) casos em que
não é exigido (inexigível) a licitação.
“ Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação
ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.”
Portanto, a alternativa d) também está incorreta por afirma que calamidade pública é
um caso em que não se exige licitação, contrariando o Art. 25 da Lei 8.666 e o Art. 24
que estabelece os casos em que a licitação é DISPENSÁVEL, Inciso IV. Conforme
abaixo:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
IV – Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento de oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
Lembrando em a Lei 8.666 divide em três casos:
Licitação dispensada;
Licitação dispensável; e
Licitação inexigível.
Respeitosamente,
Engenheiro civil
Olavo Oliveira Benvindo

2799

2819

1392

1392

OLAVO OLIVEIRA BENVINDO

OLAVO OLIVEIRA BENVINDO

DEFERID
O

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

Prova de Engenheiro Civil
Questão 4 – considera da alternativa a) como correta.
A alternativa a) está errada por considerar o particípio do Verbo CHEGAR como
chego.
Desta forma contrariando sua estrutura que é chegado, conforme o dicionário Aurélio e
a obra Gramática Comentada com Interpretação de Textos para concurso, Edição 4,
Adriana Figueiredo, ano 2015, página 122.
Também o sítio
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-participio-passado-do-verbo-che
gar/32378 esclarece o erro de usar o particípio chego quando o correto é chegado.
Portanto a questão deve ser anulada.
Respeitosamente,
Engenheiro civil
Olavo Oliveira Benvindo
Prova de Engenharia Civil
Questão 15.
Se 20 (vinte) trabalhadores produzem 100 (cem) blocos em 1 (uma) hora.
Dividindo-se a produção pela quantidade de operários, temos que a cada 1 (uma) hora
cada trabalhador produz 5 unidades de blocos. Desta forma, dividindo-se o tempo pela
produção unitária, temos que a cada 12 min um trabalhador produz um bloco.
Logo, 16 operários para produzir 100 (cem) blocos no mesmo ritmo, cada operário
teria que produzir 6,25 blocos, assim se cada bloco leva 12 minutos para ser
produzido, o tempo total será de 75 minutos (6,25 blocos * 12min), que corresponde à
1,25 horas.
Portanto, a opção que mais se aproxima da resposta é a letra a) 2 horas, e o gabarito
deve ser alterado para a alternativa a).
pode ser resolvida por regra de 3 composta
https://www.somatematica.com.br/fundam/regra3c.php
Respeitosamente,
Engenheiro civil
Olavo Oliveira Benvindo
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2709

2719

472

281

ORLANDO BATISTA JUNIOR

A contextaçao do candidato é
improcedente, haja visto que,
quando a banca evidencia no
edital o estudo dos "Produtos
notáveis", automaticamente
IMPROCE
contempla o conteúdo "Binômio
DENTE
de Newton", o qual foi definido
pelo físico e matemático Isaac
Newton comoestudo
complementar de produto
notável.

OSANA MARIA DOS SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A pergunta se refere a alternativa que tem uma palavra escrita errada. Não memorizei
o que a professora disse. Não tem nenhuma palavra nessa frase que está incorreta.
A alternativa c está incorreta
A poetiza escreveu um lindo poema sobre a família.
A palavra poetiza está escrita de forma errada, o certo é com POETISA

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

A pergunta se refere a alternativa que todas as palavras estão escritas de forma
correta. Todas as palavras da alternativa B estão corretas. Prognóstico está correto
tem acento, âmago está correto tem acento, hipertensão está correta, admoesta está
correta não tem acento, senil está correto não tem acento. A alternativa C está
incorreta

O conteúdo pedido na questão 16, onde falava sobre o binômio de newton, não estava
no edital do concurso, por isso não foi estudado pela maioria dos candidatos, ficando
assim difícil a resolução do exercício.

2721

281

OSANA MARIA DOS SANTOS

DEFERID
O

2723

281

OSANA MARIA DOS SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A pergunta se refere a alternativa que tem uma palavra oxítona, paroxítona e
proparoxítona. A alternativa C está correta. Também é oxítona, Estável é paroxítona e
Científicas é proparoxítona. A alternativa D está incorreta, Refúgio não é proparoxítona
se separa RE-fú-gio é uma palavra paroxítona

2732

281

OSANA MARIA DOS SANTOS

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

A questão não tem alternativa correta, que é de 1hs e alguns min. A resposta que mais
se aproxima é a alternativa A que é de 2hs e ainda assim está incorreta. Então a letra
C está incorreta

2737

281

OSANA MARIA DOS SANTOS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

A questão na economia de Mato Grosso teve destaque a borracha, erva mate, e
outros. Não somente mandioca e soja. Então a questão tem mais de uma alternativa
correta.

OSANA MARIA DOS SANTOS

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".
Se alterar os termos sulinhados
na frase a mesma perderia o
sentido " Nem futuro na
literatura não existe passado",
essa seria a justificativa e não a
exposta pelo candidato.

OSANA MARIA DOS SANTOS

O (a) candidato (a) deve ter se
equivocado ao analisar o
IMPROCE gabarito preliminar, pois no
DENTE
mesmo a resposta já era a
alternativa "C". Diante do fato
não se justifica o recurso.

A questão se refere a juntar dois períodos simples em um composto. A opção C está
correta. O menino cujo nome saiu nos jornais era campeão de xadrez

o uso da preposição
&ldquo;de&rdquo; não altera o
objetivo da questão a qual
solicita que o senhor (a)
apenas saiba quais as duas
INDEFERI
modalidades de transporte
DO
através da membrana, sendo
incoerente a contestação
baseada na forma ou
sequencia dos acontecimentos.
Pedido de anulação negado.

O enunciado da questão 27, cita "Segundo o tratado de fisiologia médica de Guyton
e Hall, o transporte de através da membrana celular, (uso da preposição “de” deixa a
frase sem sentido, sem concordância, como se estivesse faltando uma palavra após)
tanto diretamente, através da bicamada lipídica, como por meio de proteínas, ocorre
por um de dois processos básicos que são:
E segundo o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall, tanto 11°edição ano de
2006, página n°45 e 12°edição ano de 2011, página n° 46, descreve que o transporte
de substâncias através da membrana celular ocorre por: difusão OU transporte ativo, e
não simultaneamente como descrito na alternativa B
Difusão significa o movimento molecular aleatório de substâncias, molécula a
molécula, através dos espaços intramoleculares da membrana ou em combinação com
proteína transportadora.
Transporte ativo ocorre com gasto de energia e, assim como na difusão facilitada,
ocorre com a ajuda de proteínas carreadoras, que são denominadas de bombas.
Diferentemente da difusão, no entanto, o transporte ocorre contra o gradiente de
concentração. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e
potássio.
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transporte-ativo-passivo.htm

2762

2777

2782

281

281

2377

PABLO RICARDO NEVES VARJÃO

A questão onde dois termos sublinhados não podem trocar de posição. A alternativa B
está incorreta. Na literatura não existe passado nem futuro. As palavras grifadas
passado e futuro não podem trocar de posição. Ambas são substantivos e na frase as
duas não se alteram porque futuro não vem antes de passado
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2783

2702

2703

2704

2822

2765

2377

1500

1500

1500

635

2541

PABLO RICARDO NEVES VARJÃO

PATRICIA DE MORAIS HOEPPERS

PATRICIA DE MORAIS HOEPPERS

o uso da preposição
&ldquo;de&rdquo; não altera o
objetivo da questão a qual
solicita que o senhor (a)
apenas saiba quais as duas
INDEFERI
modalidades de transporte
DO
através da membrana, sendo
incoerente a contestação
baseada na forma ou
sequencia dos acontecimentos.
Pedido de anulação negado.

O enunciado da questão 27, cita "Segundo o tratado de fisiologia médica de Guyton
e Hall, o transporte de através da membrana celular, (uso da preposição “de” deixa a
frase sem sentido, sem concordância, como se estivesse faltando uma palavra após)
tanto diretamente, através da bicamada lipídica, como por meio de proteínas, ocorre
por um de dois processos básicos que são:
E segundo o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall, tanto 11°edição ano de
2006, página n°45 e 12°edição ano de 2011, página n° 46, descreve que o transporte
de substâncias através da membrana celular ocorre por: difusão OU transporte ativo, e
não simultaneamente como descrito na alternativa B
Difusão significa o movimento molecular aleatório de substâncias, molécula a
molécula, através dos espaços intramoleculares da membrana ou em combinação com
proteína transportadora.
Transporte ativo ocorre com gasto de energia e, assim como na difusão facilitada,
ocorre com a ajuda de proteínas carreadoras, que são denominadas de bombas.
Diferentemente da difusão, no entanto, o transporte ocorre contra o gradiente de
concentração. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e
potássio.
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transporte-ativo-passivo.htm

Questão já corrigida no
INDEFERI
gabarito oficial, resposta
DO
correta alternativa "C".

REGRA DE CONCORDÂNCIA VERBAL – PORCENTAGEM:
Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de
substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo.
Exemplos:
-70% DOS EMPREGADOS FIZERAM GREVE.
-1% DOS ALUNOS FALTARAM À PROVA.
Quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo
deve concordar com o número.
Exemplos:
-70% FIZERAM GREVE.
-1% CONHECE O GABARITO.
Sendo assim, não há inadequação na alternativa a) que seria o gabarito da questão,
por isso solicito a anulação da questão.

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

A partir do momento em que não especificou o objeto da questão (estagio probatório),
as respostas ficam fora de contexto, e inviáveis, pois no decorrer da lei, há
possibilidade de cessão, licença e alteração de lotação.
Diante disso, solicito a anulação da questão.
Art. 42. Não será permitido ao servidor EM ESTÁGIO PROBATÓRIO:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III.cessão para outros órgãos de governo.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

Ao afirmar como gabarito da questão a alternativa b) direitos punitivos, a banca foge
da estrutura do ordenamento jurídico, uma vez que, inexiste um direito de punir, assim
como existe um agrupamento de leis e tratados formando os direitos humanos. Outro
fator a se destacar: é que a mesma questão foi aplicada pela banca Cespe, conforme
segue abaixo a foto. A banca considerou como gabarito da questão a alternativa cuja
resposta é direitos humanos. E por fim segue também o link do portal G1 de
comunicação em que trata tal assunto ocorrido, e assim como outros meios de
comunicação em nenhum trecho foi mencionado algum viés do poder punitivo, como é
chamado no ordenamento jurídico, nem mesmo direito punitivo. Diante disso, solicito a
anulação do gabarito da questão.

PATRICIA DE MORAIS HOEPPERS

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

PAULO SIDIMAR VENTEU

O candidato não expôs a sua
contradição em relação ao
recurso da questão, ficando
INDEFERI
incompleto o recurso, no
DO
entanto, a questão já foi
corrigida no gabarito oficial,
resposta correta alternativa "B".

RAISSA MORAES SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

-

A questão de número 01 constou como gabarito a letra "D", ao qual afirmava que
apenas a opção I estava correta. Todavia, a resposta correta da questão é a
alternativa de letra "B", que diz que apenas a opção III está correta, conforme disposto
em vários sites da internet, onde constam o mesmo texto, e a mesma questão.
Vejamos este link
"https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/07/texto-o-homem-moral-e-o-moralizadorcom.html", a questão número 01 do presente concurso público encontra-se igual a
questão n° 01, prevista no link demonstrado, ao qual consta como alternativa correta
apenas a opção III. O mesmo ocorre no link
"http://fazerexercicios.blogspot.com/2010/09/exercicios-de-portugues-ii.html", ao qual
na questão de numero 19 traz como alternativa correta apenas a opção III.
Dessa forma, requer que o gabarito da questão numero 01 seja retificado, de forma a
constar como alternativa correta a letra "B", que consta que apenas a opção III está
correta.
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2768

2776

2794

2541

2541

2541

RAISSA MORAES SILVA

RAISSA MORAES SILVA

RAISSA MORAES SILVA

DEFERID
O

DEFERID
O

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

A questão de número 02 constou como gabarito a letra "C", ao qual afirmava que a
frase "corolários relevantes" significa que existe Reconhecidos fatores que a causam.
Todavia, a resposta correta da questão é a alternativa de letra "A", que diz que a frase
"corolários relevantes" significa que existe Significativos desdobramentos, conforme
disposto em vários sites da internet, onde constam o mesmo texto, e a mesma
questão. Vejamos este link
"https://armazemdetexto.blogspot.com/2018/07/texto-o-homem-moral-e-o-moralizadorcom.html", a questão número 02 do presente concurso público encontra-se igual a
questão n° 04, prevista no link demonstrado, ao qual consta como alternativa correta a
letra "A" que diz que a frase "corolários relevantes" significa que existe Significativos
desdobramentos. O mesmo ocorre no link
"http://fazerexercicios.blogspot.com/2010/09/exercicios-de-portugues-ii.html", ao qual
na questão de numero 22 traz como alternativa correta a letra "A".
Dessa forma, requer que o gabarito da questão numero 02 seja retificado, de forma a
constar como alternativa correta a letra "A", que consta que a frase "corolários
relevantes" significa que existe Significativos desdobramentos.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A questão de número 05 dizia para o candidato assinalar a alternativa em que havia
uma palavra escrita de forma INCORRETA, e constou como gabarito a letra "A", ao
qual trazia a seguinte frase "Não memorizei o que a professora disse". Todavia, na
referida alternativa correspondente ao gabarito, pode-se perceber que não há
nenhuma palavra escrita de forma incorreta. Logo, a alternativa correta da questão de
número 05, é a alternativa de letra "C", que diz que "A poetiza escreveu um lindo
poema sobre família". Vejamos que a palavra poetiza encontra-se escrita de forma
incorreta, pois poetisa, de acordo com o sentido da frase, se escreve com a letra "s",
que significa o feminino singular de poeta, conforme documento anexo.
Dessa forma, requer que o gabarito da questão de número 05 seja retificado, de forma
a constar como alternativa correta a letra "C".

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

A questão de número 18 constou como gabarito a letra "A", ao qual afirma que em um
reservatório que tem 1,2 metros de largura, 1,5 m de comprimento e 1 metro de altura,
para conter 1.260 litros de água, deve atingir a altura de 50 cm. Todavia, a resposta
correta da questão é a alternativa de letra "B", pois para conter 1.260 litros de agua,
deve ser atingida a altura de 70 cm. Vejamos, sabemos que 1m³=1000l, com uma
regra de três temos que:
1m³=1000l
x = 1,260 litros
Assim temos que x = 1260m³
Assim sabemos que o volume para 1260 litros de água é exatamente 1260 metros
cúbicos. Como o volume é o produto das três grandezas: comprimento, largura e
altura, vamos colocar h no lugar da altura e o valor de 1260 no lugar do volume, assim
temos:
V=a.b.c
1,260 = 1,5 . 1,2 . h
h = 1,260/1,8
h = 0,7 m (transformando em centímetros)
h = 70 cm.
Logo, a alternativa correta para a questão número 18 é a letra "B".
Dessa forma, requer que o gabarito da questão numero 18 seja retificado, de forma a
constar como alternativa correta a letra "B", que consta 70 cm como a altura que deve
ser atingida.

2800

2541

RAISSA MORAES SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

A questão de número 19 constou como gabarito a letra "C", ao qual afirma que a razão
da progressão geométrica de um termo de 10, e o quarto termo de 80, é 8. Todavia, a
resposta correta da questão é a alternativa de letra "A", pois a razão da progressão é
2. Vejamos:
O primeiro termo de uma progressão geométrica é 10, o quarto termo é 80, logo
temos:
a1 = 10
a4 = 80
n=4
r = ??
80 = 10.q^(4-1)
80/10 = q^3
8 = q^3
2^3 = q^3
q=2
Logo, a alternativa correta para a questão número 19 é a letra "A". No mais, no site
https://www.infoescola.com/matematica/progressoes-geometricas/exercicios/, possui a
mesma questão discutida em tela, ao qual o gabarito é a letra "A".
Dessa forma, requer que o gabarito da questão numero 19 seja retificado, de forma a
constar como alternativa correta a letra "A", que consta que a razão da progressão é 2.
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2815

2826

2837

2847

2753

2541

2541

2541

2541

2601

RAISSA MORAES SILVA

RAISSA MORAES SILVA

RAISSA MORAES SILVA

Questão já corrigida no
IMPROCE
gabarito oficial, resposta
DENTE
correta alternativa "D".

DEFERID
O

DEFERID
O

A questão de número 23 constou como gabarito a alternativa de letra "C". Todavia, a
referida questão deve ser anulada, pois não há resposta que corresponde ao
enunciado da questão. Vejamos que em seu enunciado pede para marcar as
Chapadas que fazem parte do relevo do Estado de Mato Grosso, sendo uma das
opções a Serra do Roncador. Ocorre que Serras se diferenciam de Chapadas, pois a
primeira são cristalinas, ou seja sua estrutura geológica é constituída por rochas
ígneas, magmáticas e metamórficas que datam do pré-cambriano, sendo assim
bastante velhas com cerca de 2 a 4 bilhões de anos. Seu relevo é bastante
acidentado, apresentando geralmente riqueza de água na superfície, com presença de
quedas de água. Por outro lado, Chapada tem sua natureza geológica formada por
rochas sedimentares, ou seja rochas mais jovens que datam do fanerozóico, sendo
assim são rochas mais porosas, permeáveis formadas por arenitos e calcário. Devido
a estas características é que as Chapadas são pobres em águas superficiais, mas em
compensação temos uma grande riqueza em águas subterrâneas, que chegam a
romper nas suas encostas, dando origem as nossas nascente. Logo, Chapada não é
Serra.
Dessa forma, considerando que não há alternativa que corresponde ao enunciado da
questão n° 23, esta deve ser ANULADA.

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

A questão de número 26, exigiu que o candidato marcasse a alternativa em que
demonstrasse o que não é permitido ao Servidor Publico Municipal de acordo com o
artigo 42. Todavia, a referida questão deve ser ANULADA, pois o artigo 42 prevê o que
não é permitido ao servidor em estágio PROBATÓRIO, E não apenas ao Servidor
Publico como prevê o enunciado da questão. Logo, a questão foi obscura, cuja
redação admite mais de uma interpretação, induzindo o candidato ao erro, motivo pelo
qual, a questão deve ser anulada, de acordo com artigo 17, §3°, I e II, da Lei que
dispõe sobre as normas gerais relativas a
concursos públicos.
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=115608

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

A questão de número 27 constou como gabarito a letra "B", ao qual diz que "As
relações entre brancos e índios eram cordiais, enquanto os negros mantiveram-se
afastados e marginalizados". Todavia, a resposta correta da questão é a alternativa de
letra "D", que diz "Homens livres pobres, escravos e índios aproximavam-se e
mantinham relações de ajuda mútua e solidariedade", conforme disposto em vários
sites da internet, onde constam o mesmo texto, e a mesma questão, mudando apenas
a ordem das alternativas, vejamos este link
"https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/ed1a77f5-36". a
questão número 27 do presente concurso público encontra-se igual a questão prevista
no link demonstrado, ao qual consta como alternativa correta a letra que diz "Homens
livres pobres, escravos e índios aproximavam-se e mantinham relações de ajuda
mútua e solidariedade". O mesmo ocorre no link
"https://www.questaocerta.com.br/questoes/instituicao/detran-mt/134?imprimir=true",
ao qual na Questão Q342240, traz como alternativa correta a mesma mencionada no
link anterior.
Dessa forma, requer que o gabarito da questão numero 27 seja retificado, de forma a
constar como alternativa correta a letra "D", que consta que "Homens livres pobres,
escravos e índios aproximavam-se e mantinham relações de ajuda mútua e
solidariedade".

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

A questão de número 28 constou como gabarito a letra "B", ao qual diz que a
sequência correta de cima para baixo é "V-V-F". Todavia, a resposta correta da
questão é a alternativa de letra "A", que diz que a sequência correta de cima para
baixo é "F-V-V", conforme disposto em vários sites da internet, onde consta a mesma
questão, mudando apenas a ordem das alternativas, vejamos este link
"https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/e039e854-c9", a
questão número 28 do presente concurso público encontra-se igual a questão prevista
no link demonstrado, ao qual consta como alternativa correta a sequencia "F-V-V". O
mesmo ocorre no link
"https://www.questaocerta.com.br/questoes/disciplina/conhecimentos-gerais/103?impri
mir=true", ao qual na Questão Q49934, traz como alternativa correta a mesma
mencionada no link anterior.
Dessa forma, requer que o gabarito da questão numero 28 seja retificado, de forma a
constar como alternativa correta a letra "A", que consta que a sequência correta de
cima para baixo é F-V-V.

RAISSA MORAES SILVA

DEFERID
O

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

O preparo psicoespiritual
associado ao profissional de
enfermagem pode ser
encontrado na literatura desde
a década de 60. O profissional
de enfermagem deve tratar o
paciente/cliente como o todo
INDEFERI sendo sim o preparo
DO
psicoespiritual de
responsabilidade desse
profissional. Informações e
materiais científicos a esse
respeito podem ser
encontradas em fontes como
PubMed, Scielo, BVS, etc.
Pedido de anulação negado.

A banca traz que o preparo PSICOESPIRTUAL, deve ser feito pela equipe de
enfermagem, todavia, a enfermagem tem mais muitas funções que não se restringem
ao preparo psicológico, e a espiritualidade não deve ser considerada uma função de
enfermagem, pois o fato espiritualidade é pessoal e não deve ser considerado
obrigação da equipe.
"Na atenção ao paciente no pré operatório, a equipe de enfermagem é responsável
pelo seu preparo, desenvolvendo cuidados como: orientação, preparo físico e
emocional e avaliação, com a finalidade de diminuir o risco cirúrgico,
promover a recuperação e evitar as complicações no pós - operatório, uma vez que
essas geralmente estão associadas a um preparo pré operatório inadequado".
Como podemos avaliar nessa citação, a espiritualidade não é citada como um dever
da enfermagem. Solicito anulação da questão.
Fonte: Chistóforo BEB, Carvalho DS. Cuidados de enfermagem realizados ao paciente
cirúrgico no período pré-operatório. Rev Esc Enfem USP.2009;43(1):14-22
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O enunciado dessa questão solicita como deveria ser as AMBULÂNCIAS DO TIPO A,
DE ACORDO com PORTARIA N 1863 GM, em 29 DE SETEMBRO DE 2003.

2754

2601

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

DEFERID
O

Pedido de anulação aceito, a
portaria citada não se refere a
regulamentação das
ambulâncias.

Todavia, essa portaria (183 GM, EM 29 DE SETEMBRO DE 2003) "institui a Politica
Nacional de Atenção as Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competências das três esferas de gestão". E não cita como deve ser as
ambulâncias do tipo A.
A portaria correta que traz a resposta do enunciado da questão, seria a PORTARIA N
2048 GM, EM 05 DE NOVEMBRO 2002. Portanto, o enunciado traz a informação
errada sobre a portaria e por isso a questão deve ser cancelada. Solicito cancelamento
por erro da Banca.
Fonte: Brasil, Ministério d Saúde. Politica nacional de atenção às urgências, Ministério
da Saúde - Brasilia Ministério da Saúde, 2003.
Link de acesso http: bvms.saude.gov.br
A matéria abordada foi probabilidade e estatística. Tendo em vista dois grupos
distintos que são eles “meninos” e “meninas”, se tratando de um numero diferente da
abordagem de cada grupo o resultado naturalmente seria diferente. Somando as
porcentagens dos dois grupos o resultado é uma dizima periódica, não há o valor
exato de nenhuma das 4 opções que a prova oferece.
O resultado seria 19,9999(...) %. Como no enunciado não diz nada a respeito de
arredondamento esta questão deve ser cancelada.

2785

2601

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

O (a) candidato (a) deve ter se
equivocado ao analisar a
IMPROCE questão e o gabarito,pois a
DENTE
questão citada "14" não se
refere à calculos probabilísticos
e sim juros compostos.

2790

2601

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

DEFERID
O

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

O recurso do candidato é
improcedente, pois diante das
respostas obtidas na questão a
única alternativa evidente é a
letra "D".
Existem critérios claros para
INDEFERI que osarredondamentossejam
DO
feitos da maneira correta.
Esses critérios são definidos
pela fundação IBGE, em sua
resoluçãonº
886/66,algarismodecomparaçã
oseja> 5,adicione 1 à última
casa decimal.

A matéria abordada foi probabilidade e estatística. Tendo em vista dois grupos
distintos que são eles “meninos” e “meninas”, se tratando de um numero diferente da
abordagem de cada grupo o resultado naturalmente seria diferente. Somando as
porcentagens dos dois grupos o resultado é uma dizima periódica, não há o valor
exato de nenhuma das 4 opções que a prova oferece.
O resultado seria 19,9999(...) %. Como no enunciado não diz nada a respeito de
arredondamento esta questão deve ser cancelada.

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

A contestação do candidato é
improcedente, haja visto que as
provas para o cargo de
"Enfermeiro" foram aplicadas
no período matutino, sem
nenhuma interferência das
provas do período vespertino,
IMPROCE
não havendo possibilidade de
DENTE
nenhum candidato se
beneficiar por tal fato, pois
essas foram aplicadas depois.
As quais foram anuladas para
as provas do período
vespertino devido à essa
redundância.

A questão citada foi repetida no período vespertino na prova de nível médio para o
cargo de Auxiliar Administrativo. Portanto a repetição da mesma faz com que alguns
candidatos se beneficiem e por sua vez prejudiquem outros. Solicito o cancelamento
dessa questão, pois tal repetição tire o mérito da igualdade deste certame.
Na lei 5.396/2012 do estado do Rio de Janeiro em seu artigo segundo: “Deverão ser
anuladas: I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia; II – as questões cuja
redação admita mais de uma interpretação; III – as questões com erro gramatical”.

RONALDO RODRIGUES PINHEIRO

A contestação do candidato é
improcedente, haja visto que as
provas para o cargo de
"Enfermeiro" foram aplicadas
no período matutino, sem
nenhuma interferência das
provas do período vespertino,
IMPROCE
não havendo possibilidade de
DENTE
nenhum candidato se
beneficiar por tal fato, pois
essas foram aplicadas depois.
As quais foram anuladas para
as provas do período
vespertino devido à essa
redundância.

A questão citada foi repetida no período vespertino na prova de nível médio para o
cargo de Auxiliar Administrativo. Portanto a repetição da mesma faz com que alguns
candidatos se beneficiem e por sua vez prejudiquem outros. Solicito o cancelamento
dessa questão, pois tal repetição tire o mérito da igualdade deste certame.
Na lei 5.396/2012 do estado do Rio de Janeiro em seu artigo segundo: “Deverão ser
anuladas: I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia; II – as questões cuja
redação admita mais de uma interpretação; III – as questões com erro gramatical”.

2792

2827

2830

2601

2601

2601

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

A questão trata-se de "regra de 3 composta". Das 4 alternativas propostas na questão,
nenhuma tem o resultado correto que é 1 hora e 15 minutos. Segue resolução em
anexo.
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2755

2758

2759

989

989

989

ROOSEVELT HONAN LO YANG DELANO
PIMENTEL

O princípio daigualdade não foi
ferido no certame pelo fato de
que o conteúdo programático
foi atendido na íntegra, onde
todos os candidatos, sem
exceção, tiveram acesso ao
mesmo e puderam buscar da
melhor forma possível a sua
preparação para o processo. O
fato da questão ter aparecido
em algum outro certame, não
garantiu de forma específica
vantagem a nenhum candidato,
pois a questão não foi
divulgada pela banca
IMPROCE anteriormente, e como vivemos
DENTE
em um universo de
informações e tecnologia, é
praticamente impossível
estruturar uma questão sem
que tenha sido ao menos
comentada anteriormente por
alguém, e ainda assim,
atualmente não existe uma lei
específica que proíba a
reincidência de perguntas em
certames de concursos. A
banca dispõem de profissionais
específicos para cada área de
formação e que são
responsáveis pela elaboração
das questões.

ROOSEVELT HONAN LO YANG DELANO
PIMENTEL

Durante o período gestacional,
em algumas situações, é
possível verificar a ocorrência
de um aumento da mobilidade
dental, da profundidade de
sondagem e da severidade da
gengivite sem que ocorra,
entretanto, um envolvimento
dos tecidos que compõem o
periodonto de inserção
(instalação e/ ou progressão da
perda dos tecidos conjuntivo e
INDEFERI
ósseo alveolar).
DO
Fonte: PASSANEZI, Eulcir;
BRUNETTI, Maria Cristina;
SANT&rsquo;ANA, Adriana
Campos Passanezi. Interação
entre a doença periodontal e a
gravidez. Revista Periodontia.
Volume 17, nº 02, junho/2007.
Disponível em: . Acesso em: 07
abr 2019.
Indeferido:
Fica mantida a questão e o
gabarito publicado.

ROOSEVELT HONAN LO YANG DELANO
PIMENTEL

DEFERID
O

Resposta:
A argumentação do candidato
está correta, ocorreu um
equivoco quando da digitação
do Gabarito Preliminar, esta
falha será corrigida quando da
divulgação do Gabarito
Definitivo.
Deferido:
O gabarito deve ser alterado de
&ldquo;D&rdquo; para
&ldquo;C&rdquo;.

Ao invés de elaborar a questão, a banca captou a questão feita em outro concurso,
Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: Prefeitura de São Luís - MA Provas: CESPE - 2017 Prefeitura de São Luís - MA - Conhecimentos Básicos - Cargos de Técnico Municipal
Nível Superior . O Advogado especializado na área de concursos Sérgio Camargo
acredita que o plágio, nesse caso, é desproporcional e, portanto ilegal, pois viola o
principio da igualdade, ou seja quem viu aquela questão está em condição melhor do
que aquele que não viu.Por conta do plágio solicito anulação da questão.

A questão nos tráz ocorrência de aumento da mobilidade dental, porém de maneira
geral tem sido relatados aumento de sangramento gengival e sangramento de
sondagem, por outro lado a perda de inserção que poderia comprometer a mobilidade
dental é irrelevante ( Moimaiz et al.2009)
No estudo de Tilakaratne et al.(2000) pode ser observado que não há alteração
significativa nos níveis de inserção com avanço do período de gravidez, concluindo
que os níveis hormonais elevados característicos da gestação afetam somente a
gengiva e não a inserção periodontal, como a questão diz. Solicito o cancelamento da
questão por ter dois itens errôneos.
Referência :
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/37631/000821627.pdf?sequence=1

Questão tráz como letra correta a D, porém na região onde a seta se encontra que é o
número 4 se refere ao NERVO MENTONIANO, e não ao nervo OFTÁLMICO. Solicito
mudança de gabarito para letra C.
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2774

2694

989

487

ROOSEVELT HONAN LO YANG DELANO
PIMENTEL

ROZANIA DAS NEVES ROSA

A indicação para a realização
da pulpotomia deve ser feita
cuidadosamente através do
diagnóstico pulpar.
Polpa vital, sadia, não infectada
e dentes jovens.
Grau de extensão da
inflamação da polpa (Sadia ou
Pulpite Reversível).
Dentes que apresentarem
sinais ou sintomas como
história de dor espontânea,
fístula, inflamação periodontal
não resultante de gengivite ou
periodontite, mobilidade não
compatível com trauma ou
período de rizólise, radiolucidez
apical ou na região de furca,
reabsorções interna ou externa
INDEFERI
são compatíveis com
DO
diagnóstico de pulpite
irreversível ou necrose pulpar.
Estas características indicam o
tratamento endodôntico.
Fonte: ARAÚJO, Fernando
Borba de; MASSARA, Maria de
Lourdes de Andrade;
PERCINOTO, Célio; FARACO
JUNIOR, Ítalo Medeiros.
Terapia pulpar em dentes
decíduos e permanentes
jovens. Manual de Referência.
Associação Brasileira de
Odontopediatria.
Disponível em: . Acesso em: 07
abr 2019.
Indeferido:
Fica mantida a questão e o
gabarito publicado.
A questão não deve ser
anulada devido à alternativa
estar de acordo com o disposto
INDEFERI na Política Nacional de
DO
Atenção Básica na página 55.
Segue o link:
http://189.28.128.100/dab/docs/
publicacoes/geral/pnab.pdf

Questão traz como correta a letra B, porém a pulpite irreversível também tem suas
indicações para pulpotomias,a pulpotomia é indicada por Leonardo (2008) nos casos
de:
=> exposição pulpar por cárie;
=> pulpites IRREVERSíVEIS com rizogênese incompleta;
=> exposição pulpar, POR MAIS DE 24 horas, decorrente de trauma;
=> destruição coronária cuja restauração não exige pino intra-radicular.
O autor citado relata que as Pulpotomias atingem índices de sucesso superiores a
96% tanto
para dentes decíduos quanto para dentes permanentes quando decorrente de
diagnóstico acertado e
executadas com rigor de técnica.
Tornando o item B correto também.Solicito anulação da questão por não conter item
errados.
Referência:
https://wp.ufpel.edu.br/pecos/files/2010/01/01_pa_urgencias_odono_endo_060110.pdf

Nao concordancia de que o medico saude da familia pode ser cadastrado em mais de
uma Unidade Basica de Saúde.

QUESTÃO 15- A questão narra que 20 trabalhadores de uma fábrica de cimento
produzem em um mesmo ritmo e em (uma)01 hora 100 blocos de cimento. A questão
quer saber em quanto TEMPO 16 trabalhadores/operários, no mesmo/nesse ritmo
fabricam 100 blocos de cimento.

2697

1716

SÍLVIA ROSE ALVES PEREIRA ALENCAR

DEFERID
O

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

Em consideração da produção ser com menos 4 operários e com o mesmo resultado e
ritmo e com fundamento na REGRA DE TRÊS SIMPLES INVERSA a resposta
CORRETA deveria ser ANULADA ou modificada para resposta da letra(A- 2 horas) o
GABARITO PRELIMINAR DA BANCA está ERRADA. O enunciado da questão deixou
prejudicado.
Desta forma, solicito a anulação do item ou retificação do gabarito preliminar.
Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2019. Consultado em
02/04/2019 às 18:59. Disponível na Internet em
https://www.somatematica.com.br/fundam/regra3s.php

2824

1507

STEFANIA TEIXEIRA DE MORAES

DEFERID
O

Questão cancelada porgrafia
errada na resposta que seria
correta "conotações mágicas",
onde no processo de digitação
da prova, escreveu-se
"conotações mágica".

Banca examinadora, venho por meio de este recurso solicitar a anulação da questão
03 de língua portuguesa, pois a alternativa C do gabarito apresenta uma palavra no
plural e outra no singular que não condiz com
concordância verbal, sendo que
a escrita está “conotações Mágica” uma vez que a forma correta é “conotações
Mágicas”.
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2825

2832

2834

2835

2840

2844

2688

1507

2643

2643

2643

2643

2643

482

STEFANIA TEIXEIRA DE MORAES

THAIS DA GUIA SOUZA DE MORAES

O erro de grafiacitado pelo
candidato, e que realmente
ocorre no enunciado da
questão não tira o sentido da
mesma, haja visto que o
complemento é muito claro ao
INDEFERI solicitar nas respostas as
DO
palavras grafadas de forma
errada. Quando lê-se o
enunciado da questão pode-se
concluir de forma clara que, o
que se pede, é que assinale a
alternativa em que as palavras
estão com a grafia incorreta.

DEFERID
O

Questão cancelada por ter sido
aplicada para outro cargo em
contra turno à aplicação dessa
prova.

DEFERID
O

Questão cancelada por ter sido
aplicada para outro cargo em
contra turno à aplicação dessa
prova.

THAIS DA GUIA SOUZA DE MORAES

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

THAIS DA GUIA SOUZA DE MORAES

O termo lazer fica explícito na
reposta em que evidencia os
aspectos "tempo e atitude",
pois o Pescador é enfático em
INDEFERI
dizer ao Industrial, que está
DO
exatamente curtindo a vida
naquele momento, ensejando
caráter de desinteresse em
outras coisas ou valores.

THAIS DA GUIA SOUZA DE MORAES

DEFERID
O

THAIS DA GUIA SOUZA DE MORAES

THAYS RAYANE SILVA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

Banca examinadora, venho por meio de este recurso solicitar a anulação da questão
10 de língua portuguesa, pois a questão contém palavras com erros ortográficos,
sendo ela “estrão” o que pode induzir o candidato ao erro de gabarito, porque a
mesma fala de palavras grafadas de forma correta.

A questão em tela merece ser anulada em função de ter já sido utilizada na edição da
manhã para o cargo de Enfermeiro, retirando seu ineditismo e maculando frontalmente
princípios caros à Administração Pública.
O sigilo da prova foi quebrado, sendo este indispensável em qualquer processo
seletivo, gerando, por decorrência, a quebra do Princípio da Isonomia, porquanto
candidatos que estiveram em contato com as questões levaram MANIFESTA
vantagem diante daqueles que não tiveram acesso à prova.
Isso, de forma decisiva, favoreceu um número indeterminado de candidatos em
detrimento daqueles que não estiveram em contato previamente com a questão.
Portanto, pedimos o cancelamento da questão numero 24 do cargo de Assistente
Administrativo uma vez que esta questão foi a numero 19 do cargo de Enfermeiro.

A questão em tela merece ser anulada em função de ter já sido utilizada na edição da
manhã para o cargo de Enfermeiro, retirando seu ineditismo e maculando frontalmente
princípios caros à Administração Pública.
O sigilo da prova foi quebrado, sendo este indispensável em qualquer processo
seletivo, gerando, por decorrência, a quebra do Princípio da Isonomia, porquanto
candidatos que estiveram em contato com as questões levaram MANIFESTA
vantagem diante daqueles que não tiveram acesso à prova.
Isso, de forma decisiva, favoreceu um número indeterminado de candidatos em
detrimento daqueles que não estiveram em contato previamente com a questão.
Portanto, pedimos o cancelamento da questão numero 25 do cargo de Assistente
Administrativo, pois houve duplicidade na questão numero 20 do cargo de Enfermeiro.

O enunciado da questão pede o plural da palavra "prancha amarelo limão", porem nas
alternativas a serem marcadas não possui esse conjunto de palavras, as alternativas
substituem a palavra "limão" por "canário. Sendo assim, devido ao erro do enunciado
que não está condizente com as alternativas, solicito o cancelamento da questão.

Peço que seja realizada uma nova reavaliação da questão, devido o enunciado pedir
uma reflexão sobre a palavra "lazer" referente ao texto exposto,e a alternativa
anunciada como certa pela banca não se baseia nem no significado da palavra no
dicionário, havendo uma divergência nas opções informadas.

Peço que seja realizada uma nova reavaliação da questão devido se pedir no
enunciado inadequação em "relação a concordância verbal", foi anunciada pela banca
a questão certa a frase que NÃO tem nenhum erro na concordância, deixando de fora
a opção que existe um erro na concordância, solicito uma nova reavaliação das
alternativas marcadas.
T
B
H
20 100
1
16 100
X
20 = 1
16 X
X=20
16
X= 1,25H OU 1H 15 MIN
Dolce. p,p, et .al fundamentos de matemática elementar- volume 10, editora atual
,2013

2647

661

THIARA RÚBIA DA SILVA CRUZ NOGUEIRA

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

No final da pergunta (a qual pede o plural de certas peças e cores), está pedindo
também o plural de "amarelo-limão", mas todas as respostas estão baseadas em
"amarelo-canário".
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2650

661

THIARA RÚBIA DA SILVA CRUZ NOGUEIRA

O verbo ver é precedido da
partícula &ldquo;se&rdquo; ou
&ldquo;quando&rdquo; e tem
terminação em
&ldquo;ir&rdquo; na primeira
INDEFERI pessoa: quando eu vir, quando
DO
tu/você vir, quando ele/ela vir,
quando nós virmos, quando
vós virdes, quando eles/elas
virem.
No entanto a resposta correta é
a alternativa "A".

2651

661

THIARA RÚBIA DA SILVA CRUZ NOGUEIRA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A resposta dada no gabarito que seria na letra "a" está completamente certa. De forma
nenhuma ela está com inadequada.
Ainda estou entre as respostas "b" e "c" com concordância verbal inadequada, mas
jamais a letra "a" seria a resposta.

2652

661

THIARA RÚBIA DA SILVA CRUZ NOGUEIRA

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

A resposta é: "Direitos Humanos", nem existe direitos punitivos.
Mas independente disso, a resposta certa será a "A", jamais a "B".

TONY GUILHERME MELO PEREIRA

O candidato precisa expor de
forma clara e com
embasamento o motivo pelo
qual está entrando com recurso
IMPROCE contra a questão, fato que não
DENTE
ocorreu nessa situação, o
simples fato de entender que
não existe uma resposta
correta não traz embasamento
para aanulação da questão.

todas as alternativas estão incorretas.

TONY GUILHERME MELO PEREIRA

O fato do pescador saber
"gozar a vida", é um termo
utilizado para expressar a
atitude do mesmo e isso
INDEFERI relaciona-se com aproveitar da
DO
melhor forma possível a vida
que leva, não estando apenas
pensando no trabalho, mas
também em momentos de lazer
e descanso.

a alternativa esta referindo a atitude do pescador e não ao termo lazer

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

todas as alternativas esta incorreta

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

DE ACORDO COM CÁLCULOS EM ANEXO, A REFERIDA QUESTÃO NÃO POSSUI
ALTERNATIVAS DE RESPOSTA CORRETA.

2643

2644

532

532

2645

532

TONY GUILHERME MELO PEREIRA

DEFERID
O

2686

803

VALDECY APARECIDO DE AGUIAR

DEFERID
O

Na sequência de:"quando" ou "se" usamos o verbo "ver" e não "vir".

A alternativa C não está correta como citada no gabarito preliminar.

2855

1732

VALDIVINO MARTINS DE FREITAS

DEFERID
O

Questão cancelada porgrafia
errada na resposta que seria
correta "conotações mágicas",
onde no processo de digitação
da prova, escreveu-se
"conotações mágica".

Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágica.
A palavra mágica deveria concordar no plural com "conotações".
A FRASE CORRETA SERIA
Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágicaS.
DESSA FORMA NÃO HÁ ALTERNATIVA CORRETA, DEVENDO A QUESTÃO SER
ANULADA.
A alternativa C não está correta como citada no gabarito preliminar.

2858

1732

VALDIVINO MARTINS DE FREITAS

DEFERID
O

Questão cancelada porgrafia
errada na resposta que seria
correta "conotações mágicas",
onde no processo de digitação
da prova, escreveu-se
"conotações mágica".

Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágica.
A palavra mágica deveria concordar no plural com "conotações".
A FRASE CORRETA SERIA
Já faz muitos séculos que se vêm atribuindo à palavra progresso algumas conotações
mágicaS.
DESSA FORMA NÃO HÁ ALTERNATIVA CORRETA, DEVENDO A QUESTÃO SER
ANULADA
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O particípio verbal está corretamente empregado em:
a) Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas.
b) O homem já havia abrido as portas quando chegamos.
c) A funcionária tinha realizado a limpeza da casa toda.
d) Se ele ver você na rua, não ficará contente.

2860

1732

VALDIVINO MARTINS DE FREITAS

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

a – Alternativa incoerente, haja vista que a forma correta se demarca por “chegado”.
b – Alternativa incorreta, pois a forma verbal que se aplica a esse caso é expressa por
“aberto”.
c – Alternativa adequada ao enunciado da questão, uma vez que ela se encontra
correta, adequada à forma culta da linguagem.
d – Alternativa incorreta, Se ele ver você na rua, não ficará contente – contém uma
impropriedade linguística do ponto de vista da norma culta ou da língua-padrão, já que
o verbo ver é irregular, devendo ser conjugado assim no futuro do subjuntivo:
se/quando eu vir, vires, vir, virmos, virem.
DESSA FORMA A RESPOSTA CORRETA É A LETRA C

Questão anulada no gabarito
oficial, falta entre as
alternativas a resposta correta.

2683

152

VALDUIRIS FERREIRA DOS SANTOS

DEFERID
O

2701

2080

WANDERSON VILELA NEVES SIQUEIRA

Recurso deve ser
IMPROCE
funtamentado, conforme
DENTE
previsão editalícia

2760

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A frase que contém uma palavra escrita de forma incorreta é a alternativa "C" com a
palavra "poetiza". O correto é "Poetisa", escrito com "s" e não "z". Conforme site da uol
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/poeta-ou-poetisa.htm confirma a
escrita Poetisa e não Poetiza.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

A frase que contém uma palavra escrita de forma incorreta é a alternativa "C" com a
palavra "poetiza". O correto é "Poetisa", escrito com "s" e não "z". Conforme site da uol
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/poeta-ou-poetisa.htm confirma a
escrita Poetisa e não Poetiza.

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Conforme Dicionário Aurélio (2014) as palavras escritas corretamente estão
relacionadas na alternativa "B", são elas Prognóstico - âmago - hipertensão admoesta - senil. Disponível no site http://aurelioservidor.educacional.com.br/download

2761

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

2764

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

A QUESTÃO 15 NÃO POSSUI ALTERNATIVAS DE RESPOSTA CORRETA
CONFORME CALCULO EM ANEXO.

A o tema da questão foge do conteúdo programático.

Alternativa que contempla a pergunta é alternativa "C", pois:
TAMBÉM: Acentuam-se todas a oxítonas terminadas em "A,E,O,EM,EN";

2766

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "C".

ESTÁVEL: Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em " Ã(S),ÃO(S), I(S), US,
L, N, R, X, P, UM(S)";
CIENTÍFICAS: Acentuam-se todas as proparoxítonas

2786

2789

249

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Um fator que impediu a reforma da previdência em 2018 foi a intervenção federal na
segurança pública do Rio de Janeiro, portanto, a resposta correta é a Letra B.
Pode ser conferido no site
https://oglobo.globo.com/economia/durante-intervencao-reforma-da-previdencia-nao-p
ode-nem-tramitar-diz-ministro-do-stf-22405265.

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

Italo Ferreira não foi campeão mundial em 2015, sendo assim o gabarito está errado.
O campeão mundial em 2015 foi Adriano de Souza, ou seja, é a alternativa "D".
O maior site de esporte do Brasil confirma que Adriano de Souza foi o campeão de
surfe em 2015 conforme link a seguir:
http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/mundial-de-surfe/noticia/2015/12/mineirinh
o-conquista-titulo-mundial-no-havai-com-ajudinha-de-gabriel-medina.html
Resposta do prof Sérgio Henrique do Estratégia Concurso;
I: FALSA. Tereza de Benguela governava o Quilombo do Piolho ou rio Quariterê,
quando este foi atacado e destruído em 1770 pela bandeira comandada pelo
Sargento-Mor João Lemes do Prado.

2793

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

II: VERDADEIRA. Tereza de Benguela liderava um quilombo considerado o maior e
mais significativo da região de Vila Bela, por sua organização social e fartura de roças,
congregando escravos fugidos, pretos livres e índios.

III: VERDADEIRA. Tereza de Benguela foi uma liderança, quilombola que atuou na
segunda metade do século XVIII, comandando a estrutura política, econômica e
administrativa do Quilombo do Piolho ou Quariterê.
Diante dos argumentos expostos a resposta correta é a Alternativa "A" e não a
alternativa B.

2795

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

Alternativa C que foi considerado correta está errada, uma vez que o relevo Espigão
Mestre é um relevo de Goiás e Bahia, não fazendo parte de Mato Grosso conforme
anexo. Alternativa correta é a letra Da.

2797

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "B".

Alternativa correta é a letra B conforme documento em anexo ( borracha e erva-mate).
A soja se tornou destaque na década de 1970, portanto não era um produto em
destaque no fim do império em Mato Grosso.
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2863

249

WEIDSON ZACARIAS NUNES

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

O candidato não anexou
nenhum documento para
comprovar a situação, no
entanto, a bancajá corrigiu o
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "D".

O item B é inconsiste, pois a relação entre brancos e índios era de exploração por
parte das pessoas brancas. Documento em anexo confirma essa posição.

De acordo com o referido Estatuto do Servidor Público de Novo São Joaquim - MT.
Somente o Servidor em ESTÁGIO PROBATÓRIO é vedado:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo
de acordo com o Art. 42. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo.
Vale Ressaltar que o enunciado da questão se refere aos "servidores", extendendo a
todos os servidores (no estágio probatório ou não). Ademais, exceto no estágio
probatório, é possível ao servidor:

2706

2519

WELINGTON B NASCIMENTO

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

CESSÃO
Art. 34. A cessão, com ou sem ônus para o Município, de servidor ou
empregado, será feita mediante convênio, para órgãos dos Poderes Executivo
Legislativo e
Judiciário, dos Estados, da União e do Distrito Federal ou para entidades não
governamentais,
mediante convênio entre partes.
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 90. Somente será permitido serviço extraordinário para atender
situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas
diárias,
podendo ser prorrogado, se o interesse publico o exigir.
(na questão supacitada tras a redação "IV. Serviços extraordinários em nenhuma
ipótese")
ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO
Art. 63. Remoção é o deslocamento do servidor de uma unidade de trabalho para
outra, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.

por fim, pede -se ANULAÇÃO da referida questão.
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De acordo com o referido Estatuto do Servidor Público de Novo São Joaquim - MT.
Somente o Servidor em ESTÁGIO PROBATÓRIO é vedado:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo
de acordo com o Art. 42. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo.
Vale Ressaltar que o enunciado da questão se refere aos "servidores", extendendo a
todos os servidores (no estágio probatório ou não). Ademais, exceto no estágio
probatório, é possível ao servidor:

2707

2519

WELINGTON B NASCIMENTO

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

CESSÃO
Art. 34. A cessão, com ou sem ônus para o Município, de servidor ou
empregado, será feita mediante convênio, para órgãos dos Poderes Executivo
Legislativo e
Judiciário, dos Estados, da União e do Distrito Federal ou para entidades não
governamentais,
mediante convênio entre partes.
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 90. Somente será permitido serviço extraordinário para atender
situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas
diárias,
podendo ser prorrogado, se o interesse publico o exigir.
(na questão supacitada tras a redação "IV. Serviços extraordinários em nenhuma
ipótese")
ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO
Art. 63. Remoção é o deslocamento do servidor de uma unidade de trabalho para
outra, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.
O Gabarito da questão segundo a banca é "C"
Como exaurido a cima, não há possibilidade de alteração de gabarito.
por fim, pede -se ANULAÇÃO da referida questão.
De acordo com o referido Estatuto do Servidor Público de Novo São Joaquim - MT.
Somente o Servidor em ESTÁGIO PROBATÓRIO é vedado:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo
de acordo com o Art. 42. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:
I. a alteração de lotação a pedido;
II. a licença para estudo ou missão de qualquer natureza.
III. cessão para outros órgãos de governo.
Vale Ressaltar que o enunciado da questão se refere aos "servidores", extendendo a
todos os servidores (no estágio probatório ou não). Ademais, exceto no estágio
probatório, é possível ao servidor:

2708

2519

WELINGTON B NASCIMENTO

DEFERID
O

Questão cancelada devido seu
enunciado faltar a
especificação do Servidor
Público estar em "Estágio
Probatório".

CESSÃO
Art. 34. A cessão, com ou sem ônus para o Município, de servidor ou
empregado, será feita mediante convênio, para órgãos dos Poderes Executivo
Legislativo e
Judiciário, dos Estados, da União e do Distrito Federal ou para entidades não
governamentais,
mediante convênio entre partes.
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 90. Somente será permitido serviço extraordinário para atender
situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas
diárias,
podendo ser prorrogado, se o interesse publico o exigir.
(na questão supracitada tras a redação "IV. Serviços extraordinários em nenhuma
ipótese")
ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO
Art. 63. Remoção é o deslocamento do servidor de uma unidade de trabalho para
outra, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.
O Gabarito da questão segundo a banca é "C"
Como exaurido a cima, não há possibilidade de alteração de gabarito.
por fim, pede -se ANULAÇÃO da referida questão.
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2712

2751

1501

745

WESLEY BERBEL NASCIMENTO

YASMIN WINTER CAVALCANTE

O erro de grafia citado pelo
candidato, e que realmente
ocorreu em uma das
alternativas, não tira o sentido
da resposta, pois o próprio
candidato deixa explicito na
citação do recurso que a
conjugação do verbo de forma
correta é "mantivermos" e isso
INDEFERI
por si só já dá o entendimento
DO
das alternativas que estão
corretas, e no enunciado da
questão fala para assinalar as
alternativas com a conjugação
CORRETA, que se referencia
as alternativas II e III,
tornando-se intuitivo. Diante
disso, mantém-se a resposta
correta a letra "A".

DEFERID
O

O enunciado da questão ficou
divergente de um dos
enunciados nas respostas,
diante disso a questão foi
cancelada.

Prezado examinador, solicito a anulação da questão de número 09, devido a
justificativa abaixo:
I. Verbo Manter, quando conjugado na primeira pessoa do plural conjuga-se
mantivermos, o que torna a questão errada.
As outas alternativas, verbo intervir e ver, estão corretas em sua conjugação.
Diante disso o gabarito correto seria a alternativa II e III, uma vez que o comando da
questão pede a correta. No entanto, não encontramos essa alternativa, por isso a
alternativa a), que consta II e III, introduz a ideia de que as alternativas não estão
corretas.
Segue abaixo a opção exatamente conforme a prova.
a) Somente NÃO opção II e III.

Questão 05
O gabarito oficial adotado pela banca examinadora considerou como correta a letra “a”,
contudo, analisando o enunciado da questão em discussão e as alternativas
oferecidas como opção de resposta nota-se que, nenhuma das assertivas pode ser
considerada como correta, vez que, as respostas encontram-se em desacordo com o
enunciado da questão.
Questão 28

2752

745

YASMIN WINTER CAVALCANTE

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Questão já corrigida no
gabarito oficial, resposta
correta alternativa "A".

A questão tem como tema a rebelião conhecida como Massacre do Carandiru. O
gabarito considerou como correta a letra “b”, em que é apontado como tema de direito
punitivo, quando claramente sabemos que esse episódio versa sobre a violação de
direitos humanos em que 111 detentos foram executados como forma de reprimenda a
uma rebelião. Corroborando com esse apontamento, temos o gabarito fornecido pelo
site www.qconcursos.com.b, na prova aplicada no ano de 2017, pela banca Cespe,
concurso da Prefeitura Municipal de São Luís/MA, cargos de técnico municipal nível
médio, em que é apontado como assertiva correta a letra d em que consta humanos
como sendo o direito que ilustra a discussão contida no enunciado
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