PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Recursos Contra Gabarito Parcial da Prova Objetiva
Recursos contra o Gabarito Preliminar
RECURSO

4399

4401

INSCRIÇÃO

904

904

NOME

RESPOSTA

SITUAÇÃO

ADIANE APARECIDA FABRIS

Questão com mais de uma alternativa
correta. Diante do exposto, anulo a
questão.

DEFERIDO

ADIANE APARECIDA FABRIS

A oração indica a substituição do "que",
não sendo prejudicada com a
sequência desta, sendo a base de
fundamentação artigos de internet sem
registro no ISSN ou ISBN. Ante o
exposto, a Comissão e Seleção
indefere o pedido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4474

904

ADIANE APARECIDA FABRIS

Preliminarmente, a oração não pretende
verificar o tempo, mas sim a linguagem
comum, ou seja, aquela praticada no
meio eletrônico, assim sendo não limita
o tempo, pos isso o uso do "a",
considerando que o meio eletrônico não
está limitado ao passado, assim poderia
utiliza-se "há", o eneunciado é claro,
mensurar o gênero textual no meio
eletrônico, não solitando tempo, até
mesmo pq o uso pode ter acontecido ou
poderá acontecer, sendo que a
interação na era digital é constante e
contínua, podendo ter ocorrido ou vir a
ocorrer. Jurisway não tem valor
bibliográfico de referência. Indeferido.

4475

904

ADIANE APARECIDA FABRIS

n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

4477

904

ADIANE APARECIDA FABRIS

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

ADIANE APARECIDA FABRIS

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

ADIANE APARECIDA FABRIS

Bastava ao candidato empiricamente
calcular os números apresentados no
enunciado com as porcentagens
presentes nas alternativas.
R$ 1.200,00 + 25% = R$ 1.500,00.
R$ 1.500,00 &ndash; 20% = R$
1.200,00.

INDEFERIDO

ALEXANDRE ORTIZ RIBEIRO

Todas as questões foram elaboradas
exclusivamente para o Concurso
002/2019 de Ipiranga do Norte-MT. O
erro mencionado, ocorreu apenas no
cabeçalho e rodapé, devido a
formatação da prova.

INDEFERIDO

ANA PAULA MATOS DAMIAN SILVA

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4480

4490

4391

4506

904

904

1709

465

4507

465

ANA PAULA MATOS DAMIAN SILVA

Todas as alternativas são da
modalidade extição, a questão esta
pedindo para assinar a alternativa
correta em relação a elas, ou seja,
exige que o candidato tenha
conhecimento sobre o conceito de cada
uma.

4429

1770

ANGELA VERIDIANA POSSO

Questão com mais de uma alternativa
correta. Questão anulada.

DEFERIDO

4443

892

ANGELICA GAMBARTE ROSA

Questão anulada por possuir mais de
uma laternativa correta.

DEFERIDO
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4371

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Há apenas dois itens incorretos na
referida questão, conforme segue:
III - Atendimento educacional
especializado aos portadores de
deficiência, exclusivamente na rede
regular de ensino;(de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o
atendimento será
PREFERENCIALMENTEna rede regular
de ensino e não EXCLUSIVAMENTE
conforme menciona o item.
IV - Educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças até 4 (quatro)
anos de idade;(de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o
atendimento às crianças será de zero a
seis anos de idade, e não até 4 anos,
conforme menciona o item).
Diante do exposto, indefiro o recurso.

4374

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

A questão possui mais de uma
alternativa correta. Diante do Exposto
anulo a questão.

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

INDEFERIDO

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Em resposta ao recurso, mantém-se a
alternativa conforme apresentada na
prova, por vez que ao referenciar "aos
meios de comunicação na Erado
Digital", trata-se de expressão presente
e pluralísitica, ou seja, sendo que o uso
do "há", remete ao indicativo de tempo
"passado", e "gênero textual" indica
apenas unicidade, e "gêneros
textuais"refere-se "aos meios de
comunicação e diversidade de
manifestações e interações da língua
na Rede Online. Ante o exposto, a
Comissão de Seleção Indefere o
pedido.

INDEFERIDO

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Bastava ao candidato empiricamente
calcular os números apresentados no
enunciado com as porcentagens
presentes nas alternativas.
R$ 1.200,00 + 25% = R$ 1.500,00.
R$ 1.500,00 &ndash; 20% = R$
1.200,00.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4389

4392

4398

712

712

712

4400

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Na oração é perceptível a intenção da
banca em "Identifique no pronome
indefinido a função de substituição do
&ldquo;que&rdquo;", não deixando
obscuro a intenção de identificá-lo nas
alternativas que seguem a indicação
com referência em Siqueira(2013),
sendo que fontes não bibliográficas,
sem registro do ISBN ou ISSN não
podem ser utilizadas como fonte de
fundamentação, por restarem sem a
comprovação de sua veracidade. Diante
disso, a Comissão e Seleção inderefe o
pedido.

4403

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Recurso não adente as normas
editalícias, sem fundamentação.

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Os atalhos são ferramentas poderosas
que podem ajudar qualquer um a ser
mais produtivo no dia a dia e poupar
vários minutos ao longo dos dias. O
item ferramentas está presente no
Conteúdo Programático, do Edital de
Abertura do Concurso Público.
Disponível em: . Acessado em 14 mar
2020.

4476

712

INDEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

INDEFERIDO
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4478

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

A etimologia da palavra "arraial" indica
lugar provisório ou desconhecido, termo
utilizado para indicar momento histórico
em obra oficial sobre a História de Mato
Grosso, dispensando-se o acréscimo de
outros termos que no próprio enunciado
deixa claro a necessidade de
indentificar momento hisótico referente
a Antônio de Almeida Lara, por vez que,
o domínio e conhecimento da história
não impede que o candidato logre exitô
na possibilidade de assinalar a assertiva
correta. Indeferido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4482

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Há apenas dois itens incorretos na
referida questão, conforme segue:
III -Atendimento educacional
especializado aos portadores de
deficiência, exclusivamente na rede
regular de ensino;(de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o
atendimento será
PREFERENCIALMENTEna rede regular
de ensino e não EXCLUSIVAMENTE
conforme menciona o item.
IV -Educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças até 4 (quatro)
anos de idade;(de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o
atendimento às crianças será dezero a
seis anosde idade, e não até 4 anos,
conforme menciona o item).
Diante do exposto, indefiro o recurso.

4484

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

INDEFERIDO

4485

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

4486

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Na oração não indica tempo, e trata de
meios de comunicação, estando correto
enunciado.

INDEFERIDO

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Bastava ao candidato empiricamente
calcular os números apresentados no
enunciado com as porcentagens
presentes nas alternativas.
R$ 1.200,00 + 25% = R$ 1.500,00.
R$ 1.500,00 &ndash; 20% = R$
1.200,00.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4487

712

4488

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

4489

712

CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA

Recurso não atende as normas
editalícias, sem fundamentação legal.

CELIA APARECIDA DA SILVA

Asequência de uma oração não pode
ser indicada como uma alternativa,
considerando que antes desta não há
indicação de alínea, ou seja, "a, b, c, d,
e e", restando, aos olhos lógicos de
interpretação, mas sendo nítido a
sequência da oração da alínea que a
antecede apenas marcado por "enter", o
que não atribui a existência de uma
alternativa a mais, considerando que
são marcadas por alíneas. Resta
indeferido.

4514

1994

IMPROCEDENTE

INDEFERIDO
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4516

1994

CELIA APARECIDA DA SILVA

A questão foi elaborada com base na
obra:"História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, tratando de situação específica
descrita na obra, pelo qual atende a
item idicado no edital. O pedido se
apresenta vago, não caracerizando um
recurso, mas sim sugestão. Indeferido.

4518

1994

CELIA APARECIDA DA SILVA

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

CELIA APARECIDA DA SILVA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4523

1994

4532

1994

CELIA APARECIDA DA SILVA

A questão exige a identificação de
gênero textual e não atribui tempo, o
uso do há remete ao passado, e os
meios de comunicação na era digital
são contínuo, justificando o uso da
preposição.

4533

1994

CELIA APARECIDA DA SILVA

Recurso não atende as normas
editalícias, sem fundamentação.

INDEFERIDO

IMPROCEDENTE

4496

810

CLAUDIA DANTAS DE SOUZA

Asequência de uma oração não pode
ser indicada como uma alternativa,
considerando que antes desta não há
indicação de alínea, ou seja, "a, b, c, d,
e e", restando, aos olhos lógicos de
interpretação, mas sendo nítido a
sequência da oração da alínea que a
antecede apenas marcado por "enter", o
que não atribui a existência de uma
alternativa a mais, considerando que
são marcadas por alíneas. Resta
indeferido.

4426

90

CLAUDIA LOURENÇO DE SIQUEIRA SOUZA

Questão com mais de uma alternativa
correta. Questão anulada.

INDEFERIDO

DEFERIDO

4427

90

CLAUDIA LOURENÇO DE SIQUEIRA SOUZA

Presada candidata a sequência de uma
oração não pode ser indicada como
uma alternativa, considerando que
antes desta não há indicação de alínea,
ou seja, "a, b, c, d, e e", restando, aos
olhos lógicos de interpretação, mas
sendo nítido a sequência da oração da
alínea que a antecede apenas marcado
por "enter", o que não atribui a
existência de uma alternativa a mais,
considerando que são marcadas por
alíneas. Resta indeferido.

4479

549

CLEIDILAINE VEDOVETTO LEANDRO

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

4483

549

CLEIDILAINE VEDOVETTO LEANDRO

Recurso sem sentido, questionar as
alternativas incorretas.

INDEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

4439

1195

DENIZE RODRIGUES BARRIM

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

4440

1195

DENIZE RODRIGUES BARRIM

Questão anulada por possuie mais de
uma alternativa correta.

DEFERIDO

4553

1195

DENIZE RODRIGUES BARRIM

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

INDEFERIDO
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4554

1195

DENIZE RODRIGUES BARRIM

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

4415

138

DERENICE LUIZA MENDES DOS SANTOS

De acordo com a LDB, o ensino
fundamental e médio não é prioridade
do município.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4416

138

DERENICE LUIZA MENDES DOS SANTOS

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

4481

1773

DIEGO MENDES DE OLIVEIRA

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

INDEFERIDO

DEFERIDO

4424

85

DOUGLAS WELINGTON PICCIANI

O enunciado da questão diz:
A loja de moveis do bairro está com
uma promoção em que todo o estoque
será vendido com 5% de desconto. Isso
significa que todo o estoque já estaria
com 5% de desconto. Então João,
comprovou parcelado que lhe custou
R$ 3.700,00, se tivesse comprovado a
vista, ainda teria o direito a mais
desconto.
R$ 3.700,00 + 5% = R$ 3.885,00 (Valor
inicial da geladeira)
R$ 3.885,00 &ndash; R$ 3.500,00 = R$
385,00 (valor do desconto concedido
para a compra à vista)
Valor inicial R$ 3.885,00 ---- 100%
Valor à vista R$ 385,00 ---- X
3.885 X = 38.500
X = 38.500/3.885
X = 9,91

4425

85

DOUGLAS WELINGTON PICCIANI

Recurso em duplicidade. Respondido
no ID 4424.

INDEFERIDO

4497

406

EDER DA SILVA

A questão mencionada será anulada.

DEFERIDO

4498

406

EDER DA SILVA

O enunciado da questão solicita que
seja identificado dentre as alternativas,
aque apresenta palavra que NÃO aceita
a dupla grafia. Das alterntivas, a correta
é a letra B.

4499

406

EDER DA SILVA

A questão mencionada será anulada.

4500

406

EDER DA SILVA

O enunciado da questão diz:
A loja de moveis do bairro está com
uma promoção em que todo o estoque
será vendido com 5% de desconto. Isso
significa que todo o estoque já estaria
com 5% de desconto. Então João,
comprovou parcelado que lhe custou
R$ 3.700,00, se tivesse comprovado a
vista, ainda teria o direito a mais
desconto.
R$ 3.700,00 + 5% = R$ 3.885,00 (Valor
inicial da geladeira)
R$ 3.885,00 &ndash; R$ 3.500,00 = R$
385,00 (valor do desconto concedido
para a compra à vista)
Valor inicial R$ 3.885,00 ---- 100%
Valor à vista R$ 385,00 ---- X
3.885 X = 38.500
X = 38.500/3.885
X = 9,91

4501

406

EDER DA SILVA

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

INDEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO
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4466

4459

4460

4563

1713

1323

1323

1323

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO

A alternativa incorreta é a letra d.
Art. 15.Somente a União, nos seguintes
casos excepcionais, pode instituir
empréstimos compulsórios:
I- guerra externa, ou sua iminência;
II- calamidade pública que exija auxílio
federal impossível de atender com os
recursos orçamentários disponíveis;
II- calamidade pública que exija auxílio
federal impossível de atender com os
recursos orçamentários disponíveis;
III- conjuntura que exija a absorção
temporária de poder aquisitivo.

EDUARDO DE ARAUJO SILVA

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.
OBS: A alternativa C está correta!

INDEFERIDO

EDUARDO DE ARAUJO SILVA

Niacina na sua forma cristalina pode
reduzir a incidência de eventos CVs.
Em formulações mais toleráveis, como
as formas estendidas, o tratamento com
niacina reduziu a espessura
média-íntima mesmo em pacientes em
uso de estatinas. Em dois estudos
clínicos recentes, no entanto, a adição
de niacina ao tratamento eficaz com
estatinas com ou sem ezetimiba, para
meta de LDL-C < 70 mg/dl, não
adicionou benefício algum47,48. Em
ambos os estudos a taxa de interrupção
do tratamento por efeitos colaterais foi
cerca de 25%. Ainda assim, não há
evidência de benefício com esse
fármaco em indivíduos com LDL-C
controlado (recomendação III, evidência
A).
Ácidos graxos ômega-3 (&omega;-3)
são poli-insaturados derivados do óleo
de peixes e de certas plantas e nozes.
O óleo de peixe contém tanto o ácido
docosa-hexaenoico (DHA) quanto o
ácido eicosapentaenoico (EPA), mas os
óleos de origem vegetal contêm
predominantemente o ácido
alfa-linolênico (ALA). Em altas doses (4
a 10g ao dia) reduzem os TGs e
aumentam discretamente o HDL-C,
podendo, entretanto, aumentar o
LDL-C. Em um estudo inicial, a
suplementação com&omega;-3 foi
relacionada com benefício clínico, mas
recentes metanálises não confirmam o
benefício dessa terapia na redução de
eventos CVs, coronarianos,
cerebrovasculares, arritmias ou
mortalidade global55,56. Assim, sua
indicação na terapia de prevenção CV
não está recomendada (recomendação
III, evidência A).
A questão trás um questionamento para
o fármaco com mecanismo de ação
voltado para o aumento de HDL!
Os demais tem ação na diminuição do
colesteol total e triglicerideos, mas não
com poder de ação fisiológica em
relação ao HDL.

INDEFERIDO

EDUARDO DE ARAUJO SILVA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 32, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

DEFERIDO
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4564

1323

EDUARDO DE ARAUJO SILVA

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4566

1323

EDUARDO DE ARAUJO SILVA

Niacina na sua forma cristalina pode
reduzir a incidência de eventos CVs.
Em formulações mais toleráveis, como
as formas estendidas, o tratamento com
niacina reduziu a espessura
média-íntima mesmo em pacientes em
uso de estatinas. Em dois estudos
clínicos recentes, no entanto, a adição
de niacina ao tratamento eficaz com
estatinas com ou sem ezetimiba, para
meta de LDL-C < 70 mg/dl, não
adicionou benefício algum47,48. Em
ambos os estudos a taxa de interrupção
do tratamento por efeitos colaterais foi
cerca de 25%. Ainda assim, não há
evidência de benefício com esse
fármaco em indivíduos com LDL-C
controlado (recomendação III, evidência
A).

4383

1229

ELEANDRO DE ANDRADE

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

INDEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

4529

1739

EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA MEDINA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.
Asequência de uma oração não pode
ser indicada como uma alternativa,
considerando que antes desta não há
indicação de alínea, ou seja, "a, b, c, d,
e e", restando, aos olhos lógicos de
interpretação, mas sendo nítido a
sequência da oração da alínea que a
antecede apenas marcado por "enter", o
que não atribui a existência de uma
alternativa a mais, considerando que
são marcadas por alíneas. Resta
indeferido.

4530

1739

EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA MEDINA

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

INDEFERIDO

DEFERIDO

4570

1739

EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA MEDINA

n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

4571

1739

EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA MEDINA

Esta Comissão e Seleção defere o
pedido.

INDEFERIDO

4572

1739

EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA MEDINA

A questão exige a identificação de
gênero textual e não atribui tempo, o
uso do há remete ao passado, e os
meios de comunicação na era digital
são contínuo, justificando o uso da
preposição.

4402

1968

HENDY CARDOSO DE CARVALHO

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

DEFERIDO

4445

1701

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

O complemento da oração, que deixa
claro a intenção inicial de identificar o
uso do "que" não invalida a questão.
Resta indeferido.

INDEFERIDO

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

Segue a Resolução da Questão.
n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

Segue a resolução da questão:
n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

4447

4448

1701

1701
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4449

4456

1701

1701

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.

INDEFERIDO

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

Niacina na sua forma cristalina pode
reduzir a incidência de eventos CVs.
Em formulações mais toleráveis, como
as formas estendidas, o tratamento com
niacina reduziu a espessura
média-íntima mesmo em pacientes em
uso de estatinas. Em dois estudos
clínicos recentes, no entanto, a adição
de niacina ao tratamento eficaz com
estatinas com ou sem ezetimiba, para
meta de LDL-C < 70 mg/dl, não
adicionou benefício algum47,48. Em
ambos os estudos a taxa de interrupção
do tratamento por efeitos colaterais foi
cerca de 25%. Ainda assim, não há
evidência de benefício com esse
fármaco em indivíduos com LDL-C
controlado (recomendação III, evidência
A).
Ácidos graxos ômega-3 (&omega;-3)
são poli-insaturados derivados do óleo
de peixes e de certas plantas e nozes.
O óleo de peixe contém tanto o ácido
docosa-hexaenoico (DHA) quanto o
ácido eicosapentaenoico (EPA), mas os
óleos de origem vegetal contêm
predominantemente o ácido
alfa-linolênico (ALA). Em altas doses (4
a 10g ao dia) reduzem os TGs e
aumentam discretamente o HDL-C,
podendo, entretanto, aumentar o
LDL-C. Em um estudo inicial, a
suplementação com&omega;-3 foi
relacionada com benefício clínico, mas
recentes metanálises não confirmam o
benefício dessa terapia na redução de
eventos CVs, coronarianos,
cerebrovasculares, arritmias ou
mortalidade global55,56. Assim, sua
indicação na terapia de prevenção CV
não está recomendada (recomendação
III, evidência A).
A questão trás um questionamento para
o fármaco com mecanismo de ação
voltado para o aumento de HDL!
Os demais tem ação na diminuição do
colesteol total e triglicerideos, mas não
com poder de ação fisiológica em
relação ao HDL.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4491

1701

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

4492

1701

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260
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4493

4494

1701

1701

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

Ácidos graxos ômega-3 (&omega;-3)
são poli-insaturados derivados do óleo
de peixes e de certas plantas e nozes.
O óleo de peixe contém tanto o ácido
docosa-hexaenoico (DHA) quanto o
ácido eicosapentaenoico (EPA), mas os
óleos de origem vegetal contêm
predominantemente o ácido
alfa-linolênico (ALA). Em altas doses (4
a 10g ao dia) reduzem os TGs e
aumentam discretamente o HDL-C,
podendo, entretanto, aumentar o
LDL-C. Em um estudo inicial, a
suplementação com&omega;-3 foi
relacionada com benefício clínico, mas
recentes metanálises não confirmam o
benefício dessa terapia na redução de
eventos CVs, coronarianos,
cerebrovasculares, arritmias ou
mortalidade global55,56. Assim, sua
indicação na terapia de prevenção CV
não está recomendada (recomendação
III, evidência A).
Niacina na sua forma cristalina pode
reduzir a incidência de eventos CVs.
Em formulações mais toleráveis, como
as formas estendidas, o tratamento com
niacina reduziu a espessura
média-íntima mesmo em pacientes em
uso de estatinas. Em dois estudos
clínicos recentes, no entanto, a adição
de niacina ao tratamento eficaz com
estatinas com ou sem ezetimiba, para
meta de LDL-C < 70 mg/dl, não
adicionou benefício algum47,48. Em
ambos os estudos a taxa de interrupção
do tratamento por efeitos colaterais foi
cerca de 25%. Ainda assim, não há
evidência de benefício com esse
fármaco em indivíduos com LDL-C
controlado (recomendação III, evidência
A).

INDEFERIDO

JANAINA PATRICIA DE SOUZA LIMA

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4522

1146

JOICE MARIA NICOLAU FRASSON

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

4531

1146

JOICE MARIA NICOLAU FRASSON

De acordo com o pedido da canditada,
esta Comissão e Seleção defere o
pedido referente a questão 3.

DEFERIDO

4436

903

JORGIANE COELHO DA SILVA RONDON

Recurso não apresenta embasamento
suficiente para análise, descumprindo
condições editalícias. Sendo assim
inderefe tal pedido.

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

Nobre canditado, as referência
utilizadas para veracida da alternativa
foram baseada na obra"História de
Mato Grosso: ancestralidade aos dias
atuais deElizabeth Madureira Siqueira,
ano 2013, dados compilados e de base
de refência dentro dos padrões oficiais
de verificação de autenticidade das
informações. Wikipédia não é uma fonte
bibliográfica, pois qualquer pessoa pode
alterá-la, nem mesmo por possuir
registro de direitos autorais na
Biblioteca Nacional, órgão responsável
por credibilizar e comprovar elementos
d epesquisa e veracidade de
informações confiáveis a serem
seguidas como verdade e elementos
confiáveis na elaboração e dissiminação
do conhecimento científico. Resta
indeferido seu pedido.

INDEFERIDO

4461

939
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4462

4463

4464

4465

4509

4510

939

939

939

939

939

939

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais de
Elizabeth Madureira Siqueira, ano 2013,
p. 32, fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar. Wikpédia não é fonte
bibliográfica para referência e
credibilidade de informação. O pedido
resta indeferido.

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

Com base na obra"História de Mato
Grosso: ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, a alternativa está correta.
Wikpédia não é fonte bibliográfica de
base para comprovação de
informações. Resta indeferido.

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

Segue a resolução da questão:
n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

A fisiopatologia da doença renal
diabética é complexa, abrangendo
fatores hemodinâmicos, concentração
plasmática dos produtos finais de
glicolisação avançada e disfunção
endotelial entre outros.
A hipertensão arterial produz alterações
atróficas dos rins a longo prazo.

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

A hiperpotassemia em relação as
alterações patológicas da doença renal
crônica entra como um achado
laboratorial, a qual sinaliza um distúrbio
que a própria função tubular possibilita
a função excreção normal.
Dessa forma não implica como um
compllicação!

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

A alternativa encontra respasldo na
obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 32, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar. Wikipédia não é referência
passível de credibilidade, não trata de
referência bibliográfica. O pedido resta
indeferido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4511

939

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 32, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

4512

939

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

A fisiopatologia da doença renal
diabética é complexa, abrangendo
fatores hemodinâmicos, concentração
plasmática dos produtos finais de
glicolisação avançada e disfunção
endotelial entre outros.
A hipertensão arterial produz alterações
atróficas dos rins a longo prazo.

INDEFERIDO

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

A restrição de fósforo na dieta colabora
para a redução da progressão da DRC
e aumenta o tempo de vida.
O fósforo contribui diretamente para a
progressão da doença, resultando em
um distúrbio no nível sérico.

INDEFERIDO

4513

4517

939

939
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4556

939

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

Niacina na sua forma cristalina pode
reduzir a incidência de eventos CVs.
Em formulações mais toleráveis, como
as formas estendidas, o tratamento com
niacina reduziu a espessura
média-íntima mesmo em pacientes em
uso de estatinas. Em dois estudos
clínicos recentes, no entanto, a adição
de niacina ao tratamento eficaz com
estatinas com ou sem ezetimiba, para
meta de LDL-C < 70 mg/dl, não
adicionou benefício algum47,48. Em
ambos os estudos a taxa de interrupção
do tratamento por efeitos colaterais foi
cerca de 25%. Ainda assim, não há
evidência de benefício com esse
fármaco em indivíduos com LDL-C
controlado (recomendação III, evidência
A).
Ácidos graxos ômega-3 (&omega;-3)
são poli-insaturados derivados do óleo
de peixes e de certas plantas e nozes.
O óleo de peixe contém tanto o ácido
docosa-hexaenoico (DHA) quanto o
ácido eicosapentaenoico (EPA), mas os
óleos de origem vegetal contêm
predominantemente o ácido
alfa-linolênico (ALA). Em altas doses (4
a 10g ao dia) reduzem os TGs e
aumentam discretamente o HDL-C,
podendo, entretanto, aumentar o
LDL-C. Em um estudo inicial, a
suplementação com&omega;-3 foi
relacionada com benefício clínico, mas
recentes metanálises não confirmam o
benefício dessa terapia na redução de
eventos CVs, coronarianos,
cerebrovasculares, arritmias ou
mortalidade global55,56. Assim, sua
indicação na terapia de prevenção CV
não está recomendada (recomendação
III, evidência A).
A questão trás um questionamento para
o fármaco com mecanismo de ação
voltado para o aumento de HDL!
Os demais tem ação na diminuição do
colesteol total e triglicerideos, mas não
com poder de ação fisiológica em
relação ao HDL.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4565

939

JOSE GUSTAVO FERREIRA CARVALHO

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.

4418

1790

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

Diante dos argumentos, esta Comissão
e Seleção defere o pedido.

DEFERIDO

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

A questão trata de gênero textual, ou
seja, uma das manifestações da língua
portuguesa, não sendo a ortografia
oficial e gramatical o único meio de
comunicação e expressão considerado
correto dentro das interações da língua
materna brasileira, acusa o
desconhecimento e domínio do
canditado aos itens do edital. Resta
indeferido.

INDEFERIDO

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais de
Elizabeth Madureira Siqueira, ano 2013,
p. 32, fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

4423

4446

1790

1790
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4451

4452

1790

1790

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais de
Elizabeth Madureira Siqueira, ano 2013,
p. 32, fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

A alternativa incorreta é a letra d.
Art. 15.Somente a União, nos seguintes
casos excepcionais, pode instituir
empréstimos compulsórios:
I- guerra externa, ou sua iminência;
II- calamidade pública que exija auxílio
federal impossível de atender com os
recursos orçamentários disponíveis;
II- calamidade pública que exija auxílio
federal impossível de atender com os
recursos orçamentários disponíveis;
III- conjuntura que exija a
absorçãotemporáriade poder aquisitivo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4453

1790

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

O artigo citado pelo candidado, de
acordo com o CTN, possui outra
redação, o qual segue:
CTN - Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de
1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios.
Art. 174.A ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Art. 164.A importância de crédito
tributário pode ser consignada
judicialmente pelo sujeito passivo, nos
casos:
I- de recusa de recebimento, ou
subordinação deste ao pagamento de
outro tributo ou de penalidade, ou ao
cumprimento de obrigação acessória;
II- de subordinação do recebimento ao
cumprimento de exigências
administrativas sem fundamento legal;
I&ndash; pelo despacho do juiz que
ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de
2005)
III- de exigência, por mais de uma
pessoa jurídica de direito público, de
tributo idêntico sobre um mesmo fato
gerador.
II- pelo protesto judicial;

4454

1790

JOSINEI DOS SANTOS ALMEIDA

Recurso fora das normas editalícias,
sem fundamentação.

4434

161

JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

Questão com mais de uma alternativa
correta. Questão anulada.

JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

4515

4520

161

161

4525

161

JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

há remete ao passado, indica tem, a
preprosição não altera o momento,
sendo que o que se busca é a
interpretação de texto com indicação do
gênero textual. Indeferido.

4528

161

JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

IMPROCEDENTE

DEFERIDO
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4567

161

JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4430

1887

JULIANA FRAPORTI

Asequência de uma oração não pode
ser indicada como uma alternativa,
considerando que antes desta não há
indicação de alínea, ou seja, "a, b, c, d,
e e", restando, aos olhos lógicos de
interpretação, mas sendo nítido a
sequência da oração da alína que a
antecede apenas marcado por "enter", o
que não atribui a exitência de uma
alternativa a mais, considerando que
são marcadas por alíneas. Resta
indeferido.

4435

1887

JULIANA FRAPORTI

Recurso não atende aos requisitos
editalícios.

LAURA RAMOS VEZARO

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

INDEFERIDO

LAURA RAMOS VEZARO

A referência utilizada na elaboração da
questão foi de"História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, sendo que Blog post não possui
verificação de veracidade e
autenticidade, nem mesmo registro na
Biblioteca Nacional onde são verificadas
as fontes e veracidades das
informações, por isso mantem-se a
alternativa com obra reconhecida e de
credibilidade ao registrar a História.
Indeferido.

INDEFERIDO

LAURA RAMOS VEZARO

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

4535

4546

1777

1777

IMPROCEDENTE

4551

1777

4495

22

LEANDRO SANTOS DOS REIS

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

4367

289

LEONARDO SILVA DE FRANÇA

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

DEFERIDO

4368

289

LEONARDO SILVA DE FRANÇA

A questão mencionada será anulada.

DEFERIDO

4370

289

LEONARDO SILVA DE FRANÇA

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

DEFERIDO

LEONARDO SILVA DE FRANÇA

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu
pela cassação do mandato da
Senadora Selma Arruda, e manteve sua
decisão na sessão de 10/12/2019. A
Corte Eleitoral determinou o
afastamento dos parlamentares, após a
publicação do acórdão, e a convocação
de novo pleito, pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT),
para a escolha de novo representante
do estado no Senado Federal.
O assunto pertinente a cassação do
mandato da Senado está sendo
noticiado em diversas mídias, não
sendo exclusividade de uma ou outra.
Até a data de aplicação das provas do
Concurso Público 002/2019 no
município de Ipiranga do Norte, a
eleição ainda estava prevista para
26/04/2020, sendo assim, não é
passível de anulação.

4573

289

INDEFERIDO
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4574

289

LEONARDO SILVA DE FRANÇA

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

INDEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

4438

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

4441

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

Diante dos argumentos, Esta Comissão
e Seleção defere o pedido.

LETICIA BURACHI PERUCHI

Segue a resolução da questão:
n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

LETICIA BURACHI PERUCHI

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais de
Elizabeth Madureira Siqueira, ano 2013,
fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4450

4455

663

663

4457

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

4468

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

Nenhum dos ítens estão corretos,
devendo o gabarito ser alterado para
letra d"

INDEFERIDO

DEFERIDO

4469

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

4470

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

Diante dos argumentos, esta Comissão
e Seleção defere o pedido.

INDEFERIDO

4471

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

LETICIA BURACHI PERUCHI

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais de
Elizabeth Madureira Siqueira, ano 2013,
fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

LETICIA BURACHI PERUCHI

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4472

4473

663

663

4548

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

A fundamentação apresentada pela
candidata, é de material restrito.
Nota-se ainda que o recurso apresenta
sequencia confusa e elaboração em
desacordo com regras editalícias.
Devendo prevalecer o entendimento
majoritário e mantendo o gabarito
preliminar.

4555

663

LETICIA BURACHI PERUCHI

Questão elaborada de acordo como o
contéudo programático- Odontologia
Preventiva.

INDEFERIDO

4575

1378

LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO

Recurso inepto, candidato não
apresentou argumentos suficientes para
análise.

INDEFERIDO
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4577

1378

LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO

O enunciado da questão diz:
A loja de moveis do bairro está com
uma promoção em que todo o estoque
será vendido com 5% de desconto. Isso
significa que todo o estoque já estaria
com 5% de desconto. Então João,
comprovou parcelado que lhe custou
R$ 3.700,00, se tivesse comprovado a
vista, ainda teria o direito a mais
desconto.
R$ 3.700,00 + 5% = R$ 3.885,00 (Valor
inicial da geladeira)
R$ 3.885,00 &ndash; R$ 3.500,00 = R$
385,00 (valor do desconto concedido
para a compra à vista)
Valor inicial R$ 3.885,00 ---- 100%
Valor à vista R$ 385,00 ---- X
3.885 X = 38.500
X = 38.500/3.885
X = 9,91

4578

1378

LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO

A questão mencionada será anulada
devido ao erro de enunciado.

INDEFERIDO

DEFERIDO

4433

970

MARCIELI BOZA

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

4437

970

MARCIELI BOZA

Questão anulada por possuir mais de
uma alternatia correta.

MARCIELI BOZA

Primeiramente a fonte utilizada não
possui veracidade nem registro na
Biblioteca Nacional, sendo conteúdo
que não expressa credibilidade nem
mesmo reconhecido como padrão de
referência bibliográfica, sendo
infundado seus argumentos. Num
segundo momento, a interpretação é
clara, indicar o gênero, as alternativas
contém termos que invalidam o
descredibilizam o uso dos gêneros ou
da gramática oficial. Diante da ausência
de análise e interpretação de texto,
resta indeferido o pedido, mantendo-se
como assertivo a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar.

INDEFERIDO

MARCIELI BOZA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

MARCIELI BOZA

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, ess Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

MARCIELI BOZA

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, ess Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

MARCIELI BOZA

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, ess Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

MARCIELI BOZA

A questão é clara ao apontar para
gêneros textuais, momentos em que se
permite a liberdade de expressão de
cominucação, sendo que a gramática
exige critérios de escrita, sendo assim,
correta a alterantiva apresentada no
Gabarito Preliminar. Indeferido.

INDEFERIDO

4442

4536

4537

4538

4539

4540

970

970

970

970

970

970

INDEFERIDO

DEFERIDO
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4542

970

MARCIELI BOZA

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

INDEFERIDO

4543

970

MARCIELI BOZA

A questão exigia do candidato
interpretação, pois não está restrita
apenas a elaboração feita pela gestão
escolar e sim a observância da LDB, ou
seja, se agestãoobservar a Lei de
Diretrizes e Bases, estará elaborando o
Projeto Político Pedagógico de acordo
com a legalidade.

4428

1674

MARGARETE LEAL DE SOUZA NUNES

Apenas o item I está incorreto.

DEFERIDO

4444

1674

MARGARETE LEAL DE SOUZA NUNES

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

4544

1674

MARGARETE LEAL DE SOUZA NUNES

Apenas o item I está incorreto.

MARGARETE LEAL DE SOUZA NUNES

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, essa Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4545

1674

INDEFERIDO

DEFERIDO

4404

446

MARIZA JOSE FERREIRA

A candida não apresentou argumentos
com base em bibliografia com registro
no ISSN ou ISBN para contestar com
argumentos válidos o teor da questão.
Ante o exposto, a Comissão e Seleção
indefere o pedido.

4417

446

MARIZA JOSE FERREIRA

A quetão pede para que seja assinala a
alternativa incorreta, ou seja, doador de
sangue ou medula óssea não está entre
os itens facultativos, expressos em lei.

INDEFERIDO

MARTA RIBEIRO DA SILVA SOUSA

Segundo a História de Mato Grosso,
com referência em livros, ou seja,
comprovado e com registro na
Biblioteca Nacional, remete a alternativa
correspondente a indicada no Gabarito
Preliminar, sendo assim, o
conhecimento da história de Mato
Grosse é critério avaliativo para o
candidato, sendo a informação
apresentada como fundamento sem
referência reconhecida nas normas de
padronização e verificação de dados
considerados como verídicos e
confiáveis, critério de formação e
seleção de conteúdos, filtragem e base
material na formação integralizada e
adequada ao conhecimento para todo e
qualquer cidadão. Ante o exposto, a
Comissão e Seleção indefere o pedido.

INDEFERIDO

MARTA RIBEIRO DA SILVA SOUSA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4381

4568

227

227

4569

227

MARTA RIBEIRO DA SILVA SOUSA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 32, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

4576

227

MARTA RIBEIRO DA SILVA SOUSA

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

4422

1335

MATEUS CECHETTI ZANATTA

O recurso deve ser direcionado apenas
a uma questão, nesse caso impossibilita
a avaliação e a resposta desta banca
de seleção. Inderefe o pedido.

INDEFERIDO
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4557

1335

MATEUS CECHETTI ZANATTA

Após análise da impressão, concluiu se
que o candidato apresenta recurso sem
argumentação lógica e com objeitvo de
tumultuar o processo, sendo assim
indefere-se o recurso.

4558

1335

MATEUS CECHETTI ZANATTA

Deferido, questão anulada.

MATEUS CECHETTI ZANATTA

Empiricamente, vamos imaginar que um
produto qualquer custe R$ 1,00.
Então: R$ 1,00 + 10% = R$ 1,10.
Dando o desconto, temos: R$ 1,10
&ndash; 10% = R$ 0,99.
R$ 0,99 &ndash; R$ 1,00 = &ndash; R$
0,01, ou seja, &ndash; 1% de R$ 1,00.
Essa mesma soma pode ser feita com
qualquer outro valor, porém quando
realizada com múltiplos de 10 fica mais
fácil.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4559

1335

INDEFERIDO

DEFERIDO

4560

1335

MATEUS CECHETTI ZANATTA

JS = R$ 10.000,00 x 0,01 x 5 = R$
500,00.
JC = R$ 10.000,00 x (1 + 0,01)5
&ndash; R$ 10.000,00 = R$ 10.510,10.
R$ 10.510,10 &ndash; R$ 10.000,00 =
R$ 510,10.
R$ 510,10 &ndash; R$ 500,00 = R$
10,10.

4561

1335

MATEUS CECHETTI ZANATTA

As alterações estão na Segunda
Retificação ao Edital.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4419

410

MIRIAN LEAL DE SOUSA

Asequência de uma oração não pode
ser indicada como uma alternativa,
considerando que antes desta não há
indicação de alínea, ou seja, "a, b, c, d,
e e", restando, aos olhos lógicos de
interpretação, mas sendo nítido a
sequência da oração da alína que a
antecede apenas marcado por "enter", o
que não atribui a exitência de uma
alternativa a mais, considerando que
são marcadas por alíneas. Resta
indeferido.

4502

410

MIRIAN LEAL DE SOUSA

Questão elaborada de forma clara e
objetiva, não restando margens para
questionamentos.

Asequência de uma oração não pode
ser indicada como uma alternativa,
considerando que antes desta não há
indicação de alínea, ou seja, "a, b, c, d,
e e", restando, aos olhos lógicos de
interpretação, mas sendo nítido a
sequência da oração da alínea que a
antecede apenas marcado por "enter", o
que não atribui a existência de uma
alternativa a mais, considerando que
são marcadas por alíneas. Resta
indeferido.

4547

410

MIRIAN LEAL DE SOUSA

INDEFERIDO

4379

797

NILZZETTEH SANTANA CAMARGGO DOS SANTTOS

Recurso não atende as normas
editalícias, devendo ser elaborado um
recurso por questão.

IMPROCEDENTE

4380

797

NILZZETTEH SANTANA CAMARGGO DOS SANTTOS

Recurso não atende as normas
editalícias, devendo ser elaborado um
recurso por questão.

INDEFERIDO
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A referida questão não possui erro,
visto que a palavra "velar", está correta.

verbo VELAR:
4382

797

NILZZETTEH SANTANA CAMARGGO DOS SANTTOS

permanecer de vigia, de sentinela;
vigiar, guardar.

INDEFERIDO

"alguns vigias circulavam, outros
velavam o palácio"
Além do mais, a alternativa correta é a
letra "c", ou seja, a falta de
conhecimento do significado da palavra
"velar", não interferia na resolução da
questão.

4503

4524

4526

4527

4365

487

487

487

487

1753

OSMARINA EVANGELISTA DA SILVA

Questão possui mais de uma laternativa
correta. Diante do exposto anulo a
questão.

DEFERIDO

OSMARINA EVANGELISTA DA SILVA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

OSMARINA EVANGELISTA DA SILVA

A oração indica no primeiro momento a
intenção de identificar o uso do "que",
sendo que a frase posterior não retira a
possibilidade de interpretação e
indicação da alternativa correta.

INDEFERIDO

OSMARINA EVANGELISTA DA SILVA

A questão exige a idenficiação de
gênero textual e não atribui tempo, o
uso do há remete ao passado, e os
meios de comunicação na era digital
são contínuo, justificando o uso da
preposição.

INDEFERIDO

PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

Apresentamos o texto que continha na
prova:
Questão 38 &ndash; Sobre a lei 8.080
de 19 de setembro de 1990, em seu Art.
13. A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial,
as seguintes atividades:
I &ndash; Alimentação, saúde e
nutrição;
II &ndash; Saneamento, saúde pública
e meio ambiente;
III - Vigilância sanitária e
farmacoepidemiologia;
IV - Recursos humanos;
V - Ciência e tecnologia; e
VI - Saúde do trabalhador e do
empregador.
Nota-se que nos itens, há texto
adicionado, para que o candidato
pudesse analisar e identificar.
Sendo assim, indefere-se o recurso,
mantendo o gabarito preliminar.

INDEFERIDO
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4366

1753

PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

Nota-se no Item II, o equívoco
apresentado pelo candidato, conforme,
apresentado abaixo:
Art. 4° Para receberem os recursos, de
que trata o art. 3° desta lei, os
Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com
composição paritária de acordo com
oDecreto n° 99.438, de 7 de agosto de
1990; (apresentado na prova:Decreto n°
99.438, de 19 de fevereiro de 1990; )
III - plano de saúde;
IV - relatórios de gestão que permitam o
controle de que trata o§ 4° do art. 33 da
Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990;
V - contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano
de Carreira, Cargos e Salários (PCCS),
previsto o prazo de dois anos para sua
implantação. (apresentado na prova:
previsto o prazo de tres anos para sua
implantação.)
Desta forma, mantemos o gabarito
preliminar.

4369

1753

PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

Recurso não cumpre regras editalícias e
não apresenta referências
bibliográficas, impedindo sua análise.

INDEFERIDO

4387

1753

PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

Questão está solicitando que o
candidato identifique a alternativa
incorreta.

INDEFERIDO

PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

O candidato apresenta literatura de uso
restrito e ainda publicada em lingua não
oficial do nosso País. Nota-se o
descumprimento de regras editalícias
bem como a tentativa de obter
pontuação de forma equivocada.
Sendo assim, mantemos o gabarito
preliminar apresentado.

INDEFERIDO

PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

OsIndicadores químicos, como o próprio
nome diz, monitoram o processo de
esterilização quimicamente, a
tecnologia empregada neste tipo de
indicador faz com que ocorra uma
reação entre o meio de esterilização e o
indicador, podendo assim identificar o
processo como aprovado apenas se
ocorrer o meio ideal para esta reação.
OsIndicadores biológicossão
classificados como a maneira mais
segura de monitoramento de
esterilização, pois sua tecnologia
consiste na aplicação dos próprios
esporos (bactérias adormecidas e
resistentes ao processo de esterilização
a ser monitorado) impregnados em tiras
de papel. Posteriormente a
esterilização, efetua-se o contato da tira
com o meio de cultura e a incubação.
Caso não ocorra o desenvolvimento do
esporo, o processo de esterilização foi
capaz de eliminar os possíveis tipos de
vida microbiana.
Fonte:https://cmscientifica.com.br/indica
dores-biologicos-e-quimicos-no-monitor
amento-da-esterilizacao

INDEFERIDO

RAUL ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.
OBS: A alternativa C está correta!

INDEFERIDO

4393

4467

4421

1753

1753

300

INDEFERIDO
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4432

4375

4376

4377

4378

4372

4390

300

228

228

228

228

1279

1303

RAUL ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 28, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

REJANE GRABOVSKI

Na alternativa b, contém Certidão
Negativa de Falência, Concordata e de
execução patrimonial, esta de acordo
com a Lei 8666/93, não faz parte das
certidões exigidas para comprovação da
regularidade fiscal.

INDEFERIDO

REJANE GRABOVSKI

Nota-se que a alternativa, não indica as
duas e sim alguma delas, definida pela
preposição ou.
D) Os itens 3 ou 5 apresentam natureza
jurídica equivocada..
Sendo assim, indefere-se o recurso da
candidata.

INDEFERIDO

REJANE GRABOVSKI

Nota-se que o solicitado na questão,
não foi observado pela candidata.
Apresentando recurso, com
questionamento fora do contexto.
Sendo assim, indefere-se o mesmo,
mantendo o gabarito preliminar.

INDEFERIDO

REJANE GRABOVSKI

Apresentamos a definição do item
apresentado na avaliação:
Permissão de uso- é o ato negocial
(com ou sem condições, gratuito ou
oneroso, por tempo certo ou
determinado), unilateral, discricionário e
precário através do qual a
Administração faculta ao particular a
utilização individual de determinado
bem público. Esta permissão é sempre
modificável e revogável unilateralmente
pela Administração, quando o interesse
público o exigir. Ex.: bancas de jornais,
os vestiários em praias, etc. A
revogação faz-se, em geral, sem
indenização, salvo se em contrário se
dispuser, pois a regra é a
revogabilidade sem ônus para a
Administração.
Sendo assim, indefere-se o pedido da
candidata, mantendo o gabarito
preliminar.

INDEFERIDO

RENATO LEITE TEODORO

O enunciado da questão diz:
A loja de moveis do bairro está com
uma promoção em que todo o estoque
será vendido com 5% de desconto. Isso
significa que todo o estoque já estaria
com 5% de desconto. Então João,
comprovou parcelado que lhe custou
R$ 3.700,00, se tivesse comprovado a
vista, ainda teria o direito a mais
desconto.
R$ 3.700,00 + 5% = R$ 3.885,00 (Valor
inicial da geladeira)
R$ 3.885,00 &ndash; R$ 3.500,00 = R$
385,00 (valor do desconto concedido
para a compra à vista)
Valor inicial R$ 3.885,00 ---- 100%
Valor à vista R$ 385,00 ---- X
3.885 X = 38.500
X = 38.500/3.885
X = 9,91

INDEFERIDO

RINALDO BALZON

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.

INDEFERIDO
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4394

4405

4406

4407

4408

4409

4410

4411

1303

41

41

41

41

41

41

41

RINALDO BALZON

Art. 38. Desrespeitar o pudor de
qualquer pessoa sob seus cuidados
profissionais.
Esse é o correto do código de Ética,
mas na questão esta solicitando um
artigo vedado ao profissional médico.
Portanto questão correta.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

A oração indica a substituição do "que",
não sendo prejudicada com a
sequência desta, sendo a base de
fundamentação com registro em
material com ISSN ou ISBN. Ante o
exposto, a Comissão e Seleção
indefere o pedido.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

O candidato apresentou fonte não
bibliográfica para argumento recursal,
sendo que, somente são válidos fontes
com registro no ISBN e ISSN,
atendendo as normas brasileira de fonte
verídicas e confiáveis. Esta Comissão e
Seleção, diante disso, indefere o
pedido.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

O canditato apresenta argumento com
base em Blog, material produzido sem
registro de direitos autorais, nem
mesmo com a credibilidade das normas
brasileiras em verificar a autenticidade
de informações, ou seja, válidos como
referência bibligráficas reconhecidas
como verdade comprovada aquelas
com registro com ISSN e ISBN. Por
esta motivação e com referência em
livros, a elaboração da questão tem
argumentos pautados em obras, fonte
confiável e de credibilidade da
alternativa como sendo a correta,
mantem-se. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

O canditato apresenta argumento com
base em Blog, material produzido sem
registro de direitos autorais, nem
mesmo com a credibilidade das normas
brasileiras em verificar a autenticidade
de informações, ou seja, válidos como
referência bibligráficas reconhecidas
como verdade comprovada aquelas
com registro com ISSN e ISBN. Por
esta motivação e com referência em
livros, a elaboração da questão tem
argumentos pautados em obras, fonte
confiável e de credibilidade da
alternativa como sendo a correta,
mantem-se. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 32, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar. O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, p. 30, fundamenta a assertividade
da alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

7,5 dm = 75 cm
12 dm = 120 cm
75 x 120 = 9.000.
A forma de conversão apresentada
pelo(a) candidato(a) não se aplica
diretamente em potenciações.

INDEFERIDO

Página 21 de 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Recursos Contra Gabarito Parcial da Prova Objetiva

4412

4413

41

41

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

O(a) próprio(a) candidato(a)
demonstrou em seu recurso que a
ferramenta ESPAÇAMENTO DE
CARACTERES (ou espaçamento entre
caracteres, o que não altera em nada a
compreensão do enunciado) está
contida no menu FONTE >
AVANÇADO. (Vide link enviado em
anexo no recurso).

INDEFERIDO

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Movimento, Música, Artes Visuais,
Linguagem Oral e Escrita, Natureza e
Sociedade e Matemática,citados pelo
candidato, fazem parte dos principais
eixos norteadores "Formação Pessoal e
Social e Conhecimento de Mundo.

INDEFERIDO

INDEFERIDO

4414

41

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Há apenas dois itens incorretos na
referida questão, conforme segue:
III -Atendimento educacional
especializado aos portadores de
deficiência, exclusivamente na rede
regular de ensino;(de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o
atendimento será
PREFERENCIALMENTEna rede regular
de ensino e não EXCLUSIVAMENTE
conforme menciona o item.
IV -Educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças até 4 (quatro)
anos de idade;(de acordo com a
Constituição Federal de 1988, o
atendimento às crianças será dezero a
seis anosde idade, e não até 4 anos,
conforme menciona o item).
Diante do exposto, indefiro o recurso.

4562

819

SILVANA CAETANO TERUEL VIEIRA

n(AUB) = n(A) + n(B) &ndash;
n(A&cap;B)
x = 700 + 420 &ndash; 180 = 940
940 + 320 = 1.260

INDEFERIDO

4397

1376

SONIA MARIA DAMBROSIO DE ALMEIDA

Questão elaborada de acordo com o
conteúdo programático previsto em
edital.

INDEFERIDO

TAISA TANDARA DE SOUZA

De acordo com registro histórico contido
na obra: "História de Mato Grosso:
ancestralidade aos dias atuais
deElizabeth Madureira Siqueira, ano
2013, fundamenta a assertividade da
alternativa indicada no Gabarito
preliminar.O pedido resta indeferido.

INDEFERIDO

TAISA TANDARA DE SOUZA

De acordo com a obra de Willian Rocha
Cereja, em Gramática: texto, reflexão e
uso, ano 2012, a alternativa
apresentada no Gabarito Preliminar
está correta. Portanto, ess Comissão e
Seleção, Indefere o pedido.

INDEFERIDO

4549

4550

1942

1942
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