PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS
RECURSOS CONTRA GABARITO DAS PROVAS
RECURS
O

806

INSCRIÇ
ÃO

2770

NOME

ADALGISA DA CRUZ ASSUNÇÃO BATISTA

VAGA

25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SÃO
FÉLIX DE MINAS

DISCIPLINA

PORTUGUÊS

QUESTÃ
O

9

SITUAÇÃ
O

DEFERID
O

DETALHES
Prezados, na questão 09 de português, o enunciado solicita a função sintática do
termo "grifado", porém nota-se que não há nenhum grifo na questão, prejudicando a
análise da função sintática, pois no texto apresentado em questão, pode-se encontrar:
sujeito, aposto, predicado, adjunto adverbial e outras funções sintáticas, portanto
diante de tal vício insanável solicito a anulação da questão.
Segue anexo foto da questão na prova onde não há nenhum item grifado.
Referencia bibliográfica:
Função sintática é a missão que cada um dos termos têm em relação a outros termos
nas orações.
(https://www.todamateria.com.br/funcao-sintatica/)

803

782

831

4310

4400

7060

ADÃO GOMES DE AMORIM

ALAIDE DE SOUZA PIRCHINER

AMANDA CHAVES FRANCO

20 - OPERÁRIO - SÃO FÉLIX DE MINAS

03 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SÃO
FÉLIX DE MINAS

02 - ASSISTENTE SOCIAL - SÃO FÉLIX
DE MINAS

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

36

DEFERID
O

9

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

24

RESPOSTA

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

A questão 36 tem o seguinte enunciado: Fazendeiro criadores de boi, vendem peso do
boi em arrobas. Cada arroba corresponde a 15 Kg. O peso de um boi de 32 arrobas é:
Para obtenção da resposta correta desta questão é necessário que se multiplique 32
arrobas por 15 que é o peso de cada arroba, obtendo como resultado 480 Kg, que é o
que se encontra na alternativa A). No entanto o gabarito colocou como resposta certa
a letra D) 320 Kg o que está incorreto.

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PRA LETRA "A".

O enunciado encontra-se todo negritado, assim não há como analisar apenas um
trecho na questão. Portanto a resposta correta seria que a letra A(predicado).
Predicado aquilo que se declara a respeito do sujeito da oração.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, a questão será
ANULADA.

Na Lei 10.386/2004 o inciso II do § 1º está revogado pela Medida provisória Nº 411 de
INDEFERI
2007. Então,a alternativa B não podo ser considerada como correta. Desta forma,esta
DO
questão deverá ser cancelada.

O recurso interposto pelo candidato,
se baseia na Lei 10.386/2004 e
Medida Provisória nº 411 de 2007,
que dispõe sobre o Programa Bolsa
Família. A questão 24 da prova
refere-se a Política Pública de
Assistência Social que se realiza de
forma integrada às políticas setoriais,
considerando as desigualdades
socioterritoriais, visando seu
enfrentamento, à garantia dos
mínimos sociais, ao provimento de
condições, para atender
contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais.
Dessa forma foi indeferido o pedido
do candidato, pois recurso solicitado
não se refere a questão 24 solicitado
pelo mesmo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: LEANDRO LIMA ASSESSORIA

RECURSOS

832

798

823

825

826

7060

3550

3550

3550

3550

AMANDA CHAVES FRANCO

ANA HELOÍSA CONDÉ DE OLIVEIRA AMÉRICO

ANA HELOÍSA CONDÉ DE OLIVEIRA AMÉRICO

ANA HELOÍSA CONDÉ DE OLIVEIRA AMÉRICO

ANA HELOÍSA CONDÉ DE OLIVEIRA AMÉRICO

02 - ASSISTENTE SOCIAL - SÃO FÉLIX
DE MINAS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

O recurso interposto pelo candidato,
se baseia na Lei 10.386/2004 e
Medida Provisória nº 411 de 2007,
que dispõe sobre o Programa Bolsa
Família. A questão 24 da prova
refere-se a Política Pública de
Assistência Social que se realiza de
forma integrada às políticas setoriais,
considerando as desigualdades
socioterritoriais, visando seu
enfrentamento, à garantia dos
mínimos sociais, ao provimento de
condições, para atender
contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais.
Dessa forma foi indeferido o pedido
do candidato, pois recurso solicitado
não se refere a questão 24 solicitado
pelo mesmo.

24

Na Lei 10.386/2004 o inciso II do § 1º está revogado pela Medida provisória Nº 411 de
INDEFERI
2007. Então,a alternativa B não podo ser considerada como correta. Desta forma,esta
DO
questão deverá ser cancelada.

12

O verbo HAVER está sendo utilizado
como sinônimo de EXISTIR e, por
A questão em debate possui duas opções de respostas seriam elas as alternativas a e
essa razão, deve permanecer na
INDEFERI c quando o verbo haver se apresenta como verbo auxiliar com significado equivalente
terceira pessoa do singular.
DO
a ter, poderá ser conjugado em todas as pessoa. Contudo na questão "havia e haviam"
Portanto, há apenas uma alternativa
são aceitos como resposta para a referida questão.
correta: opção A
Solicitação INDEFERIDA.

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Referente a essa questão não concordo com a resposta, visando que na alternativa
dois que trata sobre os parâmetros curriculares para a educação infantil, a mesma não
é falsa, e vemos que em todas as opções de respostas colocam ela sendo falsa.
Segundo questionamento sobre a mesma questão mas na quarta alternativa no trecho
que diz:" pois nos seus primeiros anos de vida ela é um ser INDEPENDENTE E
CAPAZ," o que não é verdade, pois sabemos que a criança em seus primeiros anos de
vida é um ser DEPENDENTE E INCAPAZ o que vai sendo mudado ao longo de seu
desenvolvimento. Contudo não se tem alternativa de resposta para a referida questão.
Revisem a questão.

Prezado Candidato, na Educação
Infantil leva o nome de Referencial
Curricular, portanto a letra A e D
estão incorretas.
A letra C está incorreta, pois nessa
fase a criança é um ser dependente.
A alternativa correta é a letraB.
O gabarito será alterado paraletra B.

17

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Referente a essa questão não concordo com a resposta, visando que na alternativa
dois que trata sobre os parâmetros curriculares para a educação infantil, a mesma não
é falsa, e vemos que em todas as opções de respostas colocam ela sendo falsa.
Segundo questionamento sobre a mesma questão mas na quarta alternativa no trecho
que diz:" pois nos seus primeiros anos de vida ela é um ser INDEPENDENTE E
CAPAZ," o que não é verdade, pois sabemos que a criança em seus primeiros anos de
vida é um ser DEPENDENTE E INCAPAZ o que vai sendo mudado ao longo de seu
desenvolvimento. Contudo não se tem alternativa de resposta para a referida questão.
Revisem a questão.

Prezado Candidato, na Educação
Infantil leva o nome de Referencial
Curricular, portanto a letra A e D
estão incorretas.
A letra C está incorreta, pois nessa
fase a criança é um ser dependente.
A alternativa correta é a letraB.
O gabarito será alterado paraletra B.

34

A referida questão solicita a afirmativa que não está de acordo com os parâmetros
INDEFERI curriculares mas segundo o gabarito a alternativa correta seria a letra a, mas onde na
DO
realidade a resposta correta seria a letra d onde não faz nexo algum com a referida
questão.

17

Somente a letra A é a correta, pois
está falando sobre as RCN que é
referente a Educação Infantil e não
sobre os Parâmetros Curriculares
Nacionais que seria correto.
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RECURSOS

787

6080

ARLETE DE OLIVEIRA ALBINO SOARES

15 - MONITOR DE CRECHE - SÃO
FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

9

DEFERID
O

Prezado examinador,
A questão pede o trecho grifado, e não veio grifado.
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa significado de Grifado vem do
verbo grifar. O mesmo que sublinhado.
As aspas (“ ”) Trata-se de um sinal de pontuação, e foi usadas porque indicava
citações do texto.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

Na prova pergunta:
O trecho grifado desempenha a função sintática de:
790

9480

BRENDO VIEIRA DA SILVA

03 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SÃO
FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

9

DEFERID
O

Porém na prova a questão está toda em negrito não da pra ver o que está grifado e
possivelmente errei a questão por isso!

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

Peço que revejam.
Na prova pergunta:
O trecho grifado desempenha a função sintática de:
791

9480

BRENDO VIEIRA DA SILVA

03 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SÃO
FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

9

DEFERID
O

Porém na prova a questão está toda em negrito não da pra ver o que está grifado e
possivelmente errei a questão por isso!

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

Peço que revejam.

792

822

9480

770

BRENDO VIEIRA DA SILVA

BRUNO SERAFIM DA SILVA ALVES

03 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SÃO
FÉLIX DE MINAS

07 - ESCRITURÁRIO - SÃO FÉLIX DE
MINAS

NOÇÕES DE DIREITO

PORTUGUÊS

38

9

INDEFERI
DO

DEFERID
O

Consta que a letra C é a correta, porém pelo estudo é a letra B que está correta.
Revejam por favor, grato!!!!

a questão pede que se classifique um trecho grifado de um fragmento retirado do
segundo texto, mas não ha nenhum termo ou frase grifado

A Questão 38 dispõe que:
Segundo o Art. 6º da Lei Orgânica
Municipal, são símbolos oficiais do
Município de São Félix de Minas,
EXCETO:
a) A Bandeira Municipal.b) O Hino
Municipal.c) A logomarca do
Município e seu símbolo visual. d) O
Brasão de armas.
O Art. 6º da Lei Orgânica assim
dispõe:
Art. 6º. São símbolos oficiais do
Município de São Félix de Minas:I - a
bandeira municipal;II - o hino
municipal;III - o brasão de armas.
(...)
§ 2º. Não será considerado símbolo
oficial a logomarca do Município e seu
símbolo visual.
Logo,a logomarca do município e seu
símbolo visual não é considerado
símbolo oficial, estando correta a letra
"C".
Ante o exposto, recurso indeferido.
Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.
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RECURSOS

795

788

7000

10750

CINTIA MARTINS DE OLIVEIRA

EDITE GOMES DE OLIVEIRA MAGALHÃES

15 - MONITOR DE CRECHE - SÃO
FÉLIX DE MINAS

25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SÃO
FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

9

9

DEFERID
O

A questão pede para analisar o trecho grifado, mas na questão não possui trecho
grifado , então não dar para dar uma resposta conclusiva da questão pois não
sabemos qual parte se refere para ser analisada.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

DEFERID
O

Prezado examinador,
Entendo que há erro na questão 09 língua portuguesa, pois a questão pede o trecho
grifado.
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa significado de Grifado vem do
verbo grifar. O mesmo que sublinhado.
As aspas (“ ”) Trata-se de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para
enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. As aspas
foram usadas na questão porque indica citações do texto. Portanto, peço a anulação
da questão. Pois ela não veio grifada e nem sublinhada.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

REQUERIMENTO DE RECURSO
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS, ESTADO DE
MINAS GERAIS EDITAL Nº 001/2019.
CARGO VIGIA.
ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA.

810

8540

FERNANDO PAULINO ROSA

28 - VIGIA - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

29

Prezado examinador, entendo que há equívoco na questão 29 do caderno de prova
para o cargo de vigia.
__________________________________________________________
Questão 29
A temperatura na Antártida pode variar entre – 39ºC a 0ºC. Porém, no dia 13/02/2020
a temperatura alcançou 20ºC. Deixando os cientistas assustados. Considerando a
Variação de – 39ºC a 0ºC, qual foi o valor total da mudança de temperatura:
INDEFERI a)29ºC
DO
b)39ºC
c)49ºC
d)19ºC
__________________________________________________________
O gabarito da prova deu como resposta a letra “B” = 39, mais no meu intender a
resposta seria “59ºC”, ficando assim a questão comprometida, por não ter esta opção
entre as respostas.

A questão analisada pediu para
considerar"a variação de -39°C a
0°C" .
Sendo assim, a resposta seria a
opção B.

Pois levando em conta uma reta numerada temos:
Do zero ate menos trinta e nove, temos 39ºC, e do zero ate o vinte positivo, temos
20ºC, e 39 + 20 = 59, Mediante aos expostos solicito a revisão das questões referida
acima e sua correção.

827

6590

GABRIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

10 - GARI - SÃO FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

2

A questão fala sobre de quê o personagem relata informações, e no texto ele fala mais
sobre sua adolescência e juventude, pois nos dois primeiros parágrafos, ele não diz a
INDEFERI
respeito dele e sim do pai dele, do que o pai dele fazia e etc... dele mesmo ele relata
DO
as coisa da adolescência ate sua juventude, então não tem como a resposta ser a letra
D....

828

6590

GABRIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

10 - GARI - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

36

DEFERID
O

A questão está querendo saber o seguinte: o peso de um boi de 32 arroba é:ou seja
deve se multiplicar 15x32 que igual 480 kg ... então essa questão esta totalmente
errada.

Questão busca abranger o contexto
total da narrativa. E, em quase toda
sua totalidade os relatos se referem
ao tempo de sua infância, apenas no
último parágrafo é feito uma
referência à sua fase de juventude.
Assim sendo, questão indeferida.
O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA LETRA "A".
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RECURSOS

800

1080

GERMANO DE OLIVEIRA SILVA

24 - PSICÓLOGO - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

36

As alternativas A e D estão ambas corretas, pois possuem o mesmo sentido acerca da
definição de pensamento.
Na alternativa (A) diz que nunca podemos ter o mesmo pensamento, na alternativa (D)
INDEFERI
diz que o pensamento é único. Acerca do exposto podemos confirmar que ambas tem
DO
o mesmo sentido e constatação.
Pois nunca podemos ter o mesmo pensamento justamente porque cada pensamento é
único.

A questão D é incorreta, uma vez que
de acordo com o autor (livro Teorias
da Personalidade, p. 153), cada
pensamento é único, parcialmente
determinado por modificações prévias
do pensamento original.
Todo pensamento é parcialmente
determinado por essas modificações.
Dessa forma, a questão é incorreta
pois sugere uma possível modicação
prévia do pensamento oiginal.
De acordo com a Lei Nº 8069/90 Art.
8º § 2oOs profissionais de saúde de
referência da gestante garantirão sua
vinculação, no último trimestre da
gestação, ao estabelecimento em que
será realizado o parto, garantido o
direito de opção da mulher.(Redação
dada pela Lei nº 13.257, de 2016).
Portanto, a alternativa D está correta.
A alternativa A é incorreta, uma vez
que, de acordo com o Art. 11§ 1oA
criança e o adolescente com
deficiência serão atendidos, sem
discriminação ou segregação, em
suas necessidades gerais de saúde e
específicas de habilitação e
reabilitação.(Redação dada pela Lei
nº 13.257, de 2016)
A alternativa B é incorreta, uma vez
que, de acordo com o Art. 8º§ 1oO
atendimento pré-natal será realizado
por profissionais da atenção
primária.(Redação dada pela Lei nº
13.257, de 2016).
A alternativa C é incorreta, uma vez
que, de acordo com o Art. 8º§ 3oOs
serviços de saúde onde o parto for
realizado assegurarão às mulheres e
aos seus filhos recém-nascidos alta
hospitalar responsável e
contrarreferência na atenção primária,
bem como o acesso a outros serviços
e a grupos de apoio à
amamentação.(Redação dada pela
Lei nº 13.257, de 2016).

801

1080

GERMANO DE OLIVEIRA SILVA

24 - PSICÓLOGO - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

19

Segundo a Lei 8.069/90, as alternativas A, B e C estão corretas, visto que na questão
pede para assinalar à alternativa que está de acordo com a lei. Sendo assim, apenas
INDEFERI uma alternativa não está de acordo com a lei. Para a alternativa D está correta, na
DO
referida questão teria que ter pedido qual a alternativa não está de acordo com a lei,
ou EXCETO. Diante do exposto, a alternativa D está incorreta, e as demais, estão
corretas conforme enunciado na questão.

824

6740

GUDIERES RODRIGUES SOARES

20 - OPERÁRIO - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

36

DEFERID
O

793

3930

JOELMA FERREIRA DA SILVA

10 - GARI - SÃO FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

1

IMPROCE
DENTE

O cálculo utilizado para esta questão é a multiplicação. Sendo cada arroba do boi 15
kg, um boi de 32 arrobas seria 32x15 igual a 480 kg. A resposta correta é alternativa A
e não D como consta no gabarito oficial.

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA LETRA "A"
A CANDIDATA NÃO APRESENTOU
RAZÕES NEM ANEXOS NO SEU
PEDIDO DE RECURSO.
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RECURSOS
A presente questão define que 1 (uma) arroba equivale a 15 (quinze) quilos, e
questiona quantos quilos teria um boi de 32 arrobas. No gabarito oficial consta que a
resposta correta é a letra D = 320 kg. Mas a presente questão deve ser anulada ou
gabarito corrigido pois a resposta correta é a letra A = 480 KG, pelos seguintes
motivos:
Fazendo uma simples regra de 3:
1 ----------------- 15
32 ---------------- X
(multiplica-se cruzado)
X = 32 x 15
X = 480
Logo fica comprovado o erro, pois a resposta somente seria correta se cada arroba
equivalesse a 10 KG, o que não é o caso. Sendo uma simples operação arrieirática:

794

3930

JOELMA FERREIRA DA SILVA

10 - GARI - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

36

DEFERID
O

15 X 32 = 480

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA LETRA "A".

Neste mesmo sentido seguem as explicações do professores e sites dedicados a
matemática:
Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2020. Consultado em
17/03/2020 às 14:04. Disponível na Internet em
https://www.somatematica.com.br/fundam/regra3s.php
Matemática para concursos/Regra de três simples e regra de três composta.
Disponível em:
Conforme apresentado reitera o pedido que o gabarito seja modificado ou a questão
anulada.
E seja concedido o acerto da questão para a requerente.
São Felix de Minas/MG - 17 de março de 2020.
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RECURSOS
"Questão 32. Com relação ao descarte de material perfuro-cortante utilizado na prática
odontológica, é correto afirmar que: c) Lâminas de bisturi devem ser descartadas
imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos e com tampa."

796

270

JOSÉ GERALDO DA SILVA JÚNIOR

18 - ODONTÓLOGO - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

32

Segundo a Resolução – RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004, publicada
no Diário Oficial da União, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, item 14.1, “Os materiais
perfuro-cortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua geração,
imediatamente após o uso OU NECESSIDADE DE DESCARTE”. A resposta indicada
INDEFERI como correta de acordo com o gabarito (alternativa C), sugere apenas que o descarte
DO
deve ocorrer imediatamente após o uso, ou seja, deve ocorrer sem intervalos, de
maneira consecutiva. Usar apenas o termo “imediatamente” e excluir o “necessidade
de descarte” que está na publicação oficial das normas, nos faz entender que as
lâminas de bisturi devem ser descartadas assim que a usamos inicialmente em um
procedimento e não ao término de todo o procedimento cirúrgico em si, como deve ser
feito, fazendo com que a alternativa seja interpretada de maneira errônea, uma vez
que não expressa os termos corretos dispostos no Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, sendo assim, a resposta indicada
como correta (C) não pode ser considerada pois está diferente do que é disposto pela
resolução.
“Questão 36. Com relação aos materiais de moldagem disponíveis para as técnicas de
restauração indireta, é correto afirmar que o(os): d) Moldes de silicone de adição
devem aguardar, pelo menos, cerca de 60 minutos antes do vazamento do gesso.”

797

270

JOSÉ GERALDO DA SILVA JÚNIOR

18 - ODONTÓLOGO - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

36

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

A resposta dita como correta de acordo com o gabarito (alternativa D) está errada,
uma vez que o tempo mínimo para vazamento de gesso não é 60 minutos para os
moldes de maneira generalizada como diz a alternativa. O tempo mínimo necessário
para realizar o procedimento é de 30 minutos em algumas marcas, como os da linha
3M ESPE (uma das mais reconhecidas na área odontológica), informação essa
disponível no Perfil Técnico do Produto disponibilizado pela empresa em
(http://multimedia.3m.com/mws/media/425506O/express-perfil-tech.pdf), onde
podemos ler: “deve-se observar um tempo de espera de 30 minutos depois da
remoção da moldeira da boca, antes de vazar o gesso para confeccionar o modelo” e
“Para o vazamento do gesso, o tempo de espera não deve ser menor do que 30
minutos, senão pode haver a formação de bolhas no modelo”. Assim, a resposta
indicada como correta pelo gabarito (alternativa D) não pode ser considerada, já que
não condiz com a realidade de todos os materiais de moldagem disponíveis para as
técnicas de restauração indireta.

Questão encontra-se correta ao
descarte do material. Ao citar a
palavra "imediatamente"refere-se que
deve ser descartada em seguida. Não
há dúvida sobre o que foi citado.

De acordo com seu questionamento,
não pode ser a letra D pois o material
mencionado acima não pode ter
tempo menor que 30 minutos para
vazamento, devido a formação de
bolhas.
Analisando novamente a questão, a
resposta correta é a letra A pois o
material de moldagem (alginato) é um
polissulfeto(agente químico), tem
ótima flexibilidade e resistente. A sua
reação de presa é lenta.
A candidata não informou em seu
recurso qual a alternativa ela
considera a correta, neste sentido seu
recurso será Deferido parcialmente.
OGabarito será ALTERADO PARA
LETRA A.
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805

270

JOSÉ GERALDO DA SILVA JÚNIOR

18 - ODONTÓLOGO - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

37

DEFERID
O

A questão apresenta duas opções de resposta, pois, tanto a alternativa B (resposta
segundo o gabarito) quanto a alternativa C são exceções por estarem incorretas. A
alternativa C também é uma exceção uma vez que descreve uma função do ligamento
periodontal de forma equivocada: “Fornece nutrientes para o cemento radicular, osso
alveolar e gengiva através dos vasos sanguíneos E TAMBÉM DA DRENAGEM
LINFÁTICA.” A frase transmite a informação de que os nutrientes são fornecidos
através dos vasos sanguíneos (correto) e pela drenagem linfática (incorreto). Houve
um erro de coerência na frase que possibilitou apenas essa interpretação. A forma
correta de acordo com a literatura seria: “Fornece nutrientes para o cemento radicular,
osso alveolar e gengiva através dos vasos sanguíneos, E É RESPONSÁVEL PELA
DRENAGEM LINFÁTICA” (Carranza FA, Newman M. Periodontia Clínica. 10th ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007.), sendo duas funções distintas (fornecimento de
nutrientes X drenagem linfática), diferente do que foi apresentado na alternativa.
Assim, a alternativa C também representa uma exceção, podendo ser uma opção de
resposta da questão.

Analisando a questão novamente a
mesma encontra com duas
alternativas corretas o que implica em
anulação da questão.

811

8770

JOSE GOMES LISBOA

17 - MOTORISTA II - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

38

DEFERID
O

A questão 38 apresenta a imagem da placa de regulamentação R-1 - Parada
obrigatória e questionava que placa seria, dando como correta a alternativa "c) De
advertência".
Acontece que a RESOLUÇÃO Nº 160, DE 22 DE ABRIL DE 2004 do CONTRAN que
aprova o Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro, onde o anexo desta resolução
citada apresenta o item 1.1. Sinalização de Regulamentação apresentando a placa
exibida na questão 38 como sendo placa de regulamentação R-1 - Parada obrigatória.
Dessa forma, requer-se que para a questão 38 seja atribuída como resposta correta a
alternativa "b) De regulamentação", conforme estabelece a RESOLUÇÃO Nº 160, DE
22 DE ABRIL DE 2004 do CONTRAN.
Bibliografia: RESOLUÇÃO Nº 160, DE 22 DE ABRIL DE 2004 do CONTRAN.

799

11690

JULIO GONÇALVES DUARTE

17 - MOTORISTA II - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

38

DEFERID
O

Resposta correta B regulamentacao. E no e e no e no gabarito esta vcs colocou
resposta errada c

17

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor PIIConhecimentos específicos a questão de número 17 está errada. Conforme o
Referencial Curricular Nacional Infantil no 1°parágrafo da página 18
deixa claro que a criança é dependente e na alternativa d da questão 17 fala que a
criança é um ser independente, sendo assim solicito a anulação ou correção do
gabarito. Grata, Kelia.

26

Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor PII INDEFERI Conhecimentos específicos a questão de número 26 apresenta ambiguidade e está
DO
pedindo a resposta errada, a questão apresenta 2 alternativas erradas, sendo assim
solicito a anulação da mesma.

Prezado Candidato, não houve
ambiguidade, somente levamos em
conta as várias visões diferentes
sobre Fracasso Escolar.
A alternativa correta é aletra C,pois
coloca o aluno como o responsável
sozinho pelo seu conhecimento.

34

Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor II Conhecimentos específicos a questão 34 está com o gabarito errado de acordo com
INDEFERI
os Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais pois a questão está pedindo a
DO
alternativa que não está de acordo com os Parâmetros Curriculares sendo assim o
gabarito deveria ser a letra D.

Somente a letra A é a correta, pois
está falando sobre as RCN que é
referente a Educação Infantil e não
sobre os Parâmetros Curriculares
Nacionais que seria correto.

814

815

816

8620

8620

8620

KELIA CRISTINA EVANGELISTA LOURENÇO

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

KELIA CRISTINA EVANGELISTA LOURENÇO

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

KELIA CRISTINA EVANGELISTA LOURENÇO

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA LETRA "B".

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA ALTERNATIVA "B".

Prezado Candidato, na Educação
Infantil leva o nome de Referencial
Curricular, portanto a letra A e D
estão incorretas.
A letra C está incorreta, pois nessa
fase a criança é um ser dependente.
A alternativa correta é a letraB.
O gabarito será alterado paraletra B.
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784

8290

LETICIA DE OLIVEIRA SOARES

01 - AGENTE DE SAÚDE - SÃO FÉLIX
DE MINAS

PORTUGUÊS

9

DEFERID
O

Prezado examinador,
Entendo que há equívoco na questão 09 língua portuguesa, pois o trecho não veio
grifado.
De acordo com a Normativa da Língua Portuguesa significado de Grifado vem do
verbo grifar. O mesmo que sublinhado.
As aspas (“ ”) Trata-se de um sinal de pontuação e foi usadas porque indicava citações
do texto.
Portanto, peço a anulação da questão. Pois ela não veio grifada e nem sublinhada.

809

4940

LINDOMAR DE SOUZA PIRCHINER

10 - GARI - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

36

DEFERID
O

O enunciado da questão, trás a informação de que uma arroba corresponde a 15
quilos ,e pergunta o peso de um boi de 32 arrobas,porém quando realizamos o cálculo
n obtemos a resposta q consta do gabarito oficial, mas a resposta correspondente a
letra (a) da questão citada

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA LETRA "A".

A banca considerou a letra (B) o Gabarito Oficial. No entanto, devido a má formatação
da questão ficou inviável responder a mesma. Por isso, pede-se a anulação da
questão, cujo enunciado e alternativa estão a seguir:
"Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de
uma das filiais do McDonald`s deposita na calçada dezenas de sacos plásticos
recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches."
O trecho grifado desempenha a função sintática de:
808

940

LUAN WALLACY VIEIRA SOARES

03 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SÃO
FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS

9

DEFERID
O

a) Predicado
b) Aposto
c) Sujeito
d) Agente da Passiva

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

O texto, entretanto, não apresentou nenhum trecho grifado como demonstrado acima.
Por isso, por apresentar problema de formatação, prejudicou aos candidatos chegarem
a resposta correta.
Boa noite!

804

10970

LUIZA MARIA PEREIRA NEVES

28 - VIGIA - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

28

Informo, que a questão 28, prova de matemática para o cargo de vigia encontra-se
incorreta.
Uma vez, que a forma correta de resolver a questão é: multiplicar a altura 1,60 x 1,60,
INDEFERI que terá como resultado 3,2 e dividir o peso pela altura (70/3,20) o resultado será é
DO
igual a 21,87.
Nenhuma das alternativas apresenta o resultado obtido acima.
Dessa forma, solicito a verificação e anulamento da questão.

Refazendo a multiplicação de
1,60x1,60 encontramos o valor de
2,56, procedendo como a fórmula
manda, dividimos o peso pela altura
ao quadrado que é 2,56, chegamos
ao resultado de 27,34.
Resposta correta:Opção A.

At.te
Luíza Maria P. Neves

802

5300

MARIA APARECIDA MACHADO GUIMARÃES

10 - GARI - SÃO FÉLIX DE MINAS

MATEMÁTICA

36

DEFERID
O

A questão 36 tem o seguinte enunciado: Fazendeiro criadores de boi, vendem peso do
boi em arrobas. Cada arroba corresponde a 15 Kg. O peso de um boi de 32 arrobas é:
Para obtenção da resposta correta desta questão é necessário que se multiplique 32
arrobas por 15 que é o peso de cada arroba, obtendo como resultado 480 Kg, que é o
que se encontra na alternativa A). No entanto o gabarito colocou como resposta certa
a letra D) 320 Kg o que está incorreto.

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARA LETRA "A".
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821

781

5310

3700

MARIA JOSE DA CRUZ

NAIARA MACHADO GUIMARÃES DOS ANJOS

25 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SÃO
FÉLIX DE MINAS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

9

17

DEFERID
O

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

A questao 09 nao apresenta trecho grifado para ser analisado e respondido de acordo
com as opçoes apresentadas.Sugiro que a mesma seja anulada pois esta incoerente
nao apresentando parte grifada.

A questão aponta como correta a opção C)v-f-v-v, tornando a seguinte afirmativa
correta: A educação infantil deve proporcionar experiencias que fortalecem a
informação pessoal e social da criança, pois nos seus primeiros anos de vida ela é um
ser independente e capaz, e é no contato com os adultos e com o currículo escolar
que ela irá adquirir sua bagagem de conhecimento.
Primeiramente "informação pessoal" já está fora de contexto para ter
coerência o certo seria "formação pessoal", o que por si já tornaria essa alternativa
como incorreta. Além disso esta alternativa aponta uma criança nos seus primeiros
anos de vida como sendo independente vejamos; como pode-se dizer que um
recém-nascido ou uma criança de um ano é independente sendo que o mesmo
depende integralmente de um adulto responsável sem o qual essa criança não se
alimenta, não toma água, banho, não tem condições de cuidar de sua higiene pessoal,
ou mesmo de se proteger de qualquer perigo, sendo assim um indivíduo totalmente
dependente para sua sobrevivência e formação pessoal.
Art. 133 do código penal-Decreto lei 2848/40
Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou
autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do
abandono:
Dicionário da língua portuguesa
Incapaz: adjetivo e substantivo de dois gêneros
diz-se de ou indivíduo sem competência, inábil, ignorante.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

Prezada Candidata, analisando a
questão 17 realmente a letra C está
incorreta, pois nessa fase a criança é
um ser dependente.
A alternativa correta é a letraB.
O gabarito será alterado paraletra B.

O artigo 133 do código penal trata como incapaz ou dependentes qualquer indivíduo
que não tenha a capacidade de se proteger e de viver por contra própria sendo
incluído nesse quadro de incapaz não somente as crianças como também os
adolescentes deixando mais uma vez claro que não pode-se tratar uma criança
principalmente em seus primeiros anos de vida como um ser independente.
Essa informação aclara uma vez mais a impossibilidade de ter se essa alternativa
como correta.
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3700

NAIARA MACHADO GUIMARÃES DOS ANJOS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

30

A questão 30 tem o seguinte enunciado:
Sobre as metodologias de alfabetização, marque a que difere do tema.
Ou seja, o tema é metodologias de alfabetização e pede-se aquela alternativa que é
diferente do tema.
A alternativa que foi dada como correta ou, aquela que a banca considerou que é
diferente do tema Metodologias de alfabetização é a seguinte: “C) As mudanças
ocorridas na sociedade e na educação trazem a busca de novos caminhos para a
atuação do pedagogo, assim como suas possibilidades de atuação.”
Esta alternativa não pode ser considerada como a que difere do tema “metodologias
de alfabetização” porque quando a mesma fala sobre “mudanças ocorridas na
sociedade e na educação trazem a busca de novos caminhos para a atuação do
pedagogo”, estes novos caminhos tratados na alternativa são justamente novas
INDEFERI metodologias de alfabetização mediante as mudanças comportamentais e tecnológicas
DO
contemporâneas. Assim sendo o pedagogo nos tempos atuais deve buscar novas
metodologias de alfabetização para acompanhar essas mudanças.
No entanto a alternativa “D) A UNESCO descreve a alfabetização como: conhecimento
básico, necessário a todos num mundo em transformação; em sentido amplo, é um
direito humano fundamental. A alfabetização tem também o papel de promover a
participação em atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser
requisito básico para a educação continuada durante a vida. (UNESCO,1999. p.23).”
Esta alternativa sim difere do tema metodologias de alfabetização pois a mesma não
abarca nenhuma metodologia e sim traz uma definição do que é alfabetização
segundo a UNESCO.
Como o enunciado pede para marcar a alternativa que difere do tema metodologias de
alfabetização não restam, portanto, dúvidas que a alternativa que deveria ser marcada
como a que difere é a letra D e não a letra C como saiu no gabarito.

Somente a letra C está correta, pois
fala sobre a atuação do pedagogo. As
outras alternativas falam de maneira
diferente sobre as metodologias de
alfabetização. Foi pedido sobre
Metodologias da Alfabetização, se
você aprofundar sobre UNESCO verá
que baseia- se na ideia de que é
necessário que os Estados invistam
em uma educação voltada para o
diálogo e compreender que só
conseguiremos isso através da
Alfabetização, exatamente na Letra
D, fica claro que a Alfabetização é um
processo ( metodologia) que ocorre
dentro e fora do contexto escolar.
Pois é a responsável por levar
conhecimento as pessoas, que por
sua vez contribuem na formação do
senso politico/ social nos
cidadãos.Portanto a letra C é a
correta, pois abrange de uma forma
sucinta sobre os pedagogos, sobre os
novos caminhos de atuação.
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NAIARA MACHADO GUIMARÃES DOS ANJOS

22 - PROFESSOR PII - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

26

A questão 26 tem o seguinte enunciado:
“O fracasso escolar pode ser compreendido como a consequência para um aluno da
não apropriação do aprendizado. Todas as afirmativas estão corretas, exceto:”
A alternativa dada como correta pela banca é a letra C, no entanto, a alternativa B
afirma: Os professores desconhecem o significado e a importância dos desequilíbrios
cognitivos para gerar a atividades autêntica dos alunos; preocupados em apenas
transmitirem informações e por desconhecimento “esquecem-se” de organizar
experiências de aprendizagem físicas e lógico-matemáticas não acionando assim o
mecanismo de abstração, responsável pela construção do conhecimento, pela
aprendizagem.”
Bem, como primeiro argumento quanto a veracidade desta questão é importante
destacar o fato de ela generalizar toda uma classe de professores como não tendo as
competências necessárias ou desconhecendo métodos pedagógicos que não
permitam ou contribuam para que não haja fracasso escolar, não deixando sequer
uma margem por pequena que seja de profissionais que não incluem nesse fato. Mas
claramente especificando: “que todos os professores são incompetentes para as
atividades que desempenham.”
Para tal afirmativa ser dada como correta seriam minimamente necessários
embasamentos muito fortes e concretos, no entanto em pesquisa sobre essa
alternativa foi constatado que essa é a conclusão de um artigo feito pelo Doutor em
estatística aplicada a educação Dair Aily Franco de Camargo sendo uma opinião do
INDEFERI mesmo, o que em outros pontos de vista pode ser muito contestável. Além do mais, o
DO
mesmo Doutor Dair é professor e quando ele escreve que “os professores
desconhecem...” sendo ele um professor ele afirma que também desconhece, e se ele
também desconhece como pode ele escrever sobre tal tema? O que causa um
desconforto e incoerência em tal afirmação.
Além dos problemas apontados anteriormente, não existe tão pouco nenhuma lei que
exprima tal “ponto de vista” nem tão pouco nenhum estudioso ou filósofo que já tenha
percorrido sobre a educação como Paulo Reglus Neves Freire, Lev Semyonovich
Vygotsky, Jean William Fritz Piaget ou qualquer outro estudioso da educação, sendo
que essa afirmativa expressa apenas a opinião do doutor antes citado, não podendo
assim ser logicamente considerada como uma afirmativa acertada expressando um
pensamento de certa forma preconceituoso.
Ainda sobre a alternativa e levando em conta que o doutor que escreveu esse artigo é
também um professor, o fato de o mesmo ter posto com aspas “esquecem-se” dando a
entender que não é esquecimento e sim descuido ou propositalmente que os
professores o fazem, torna não apenas como incorreta essa afirmação, mas ainda faz
com que essa afirmação seja grandemente desrespeitosa para com a classe dos
professores.
Mediante o exposto venho respeitosamente requerer a essa banca que não siga
mantendo essa afirmativa como algo verdadeiro e irrefutável e revejam o peso que é
colocado sobre ela com intuito de diminuir ainda mais uma classe que já vem sofrendo
com vários desrespeitos de seus direitos, mesmo sendo uma classe na qual tem a
função de mudar uma sociedade.

Prezado Candidato, não houve
ambiguidade, somente levamos em
conta as várias visões diferentes
sobre Fracasso Escolar.
A alternativa correta é a letra C,pois
coloca o aluno como o responsável
sozinho pelo seu conhecimento.
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3540

POLIANA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA
BAÊTA

06 - ENFERMEIRO PSF - SÃO FÉLIX DE
MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

37

Prezados,
A questão 37, trata-se da forma de evitar a dengue e das ações de controle da
mesma. O assunto sobre a dengue foi abordado no "guia da vigilância sanitária” do
ministério da saúde de 2017, contido no edital , porém na Pag.393 deixa claro que
existem ações integradas de prevenção da dengue. No entanto é notório que a palavra
AÇÕES está no plural, referindo-se a diversas ações. Entretanto a alternativa (A) da
referida questão afirma que, para PREVENIR E CONTROLAR a dengue, A ÚNICA
maneira é impedir que o mosquito se prolifere, interrompendo seu ciclo de produção.
Desta forma a alternativa (A) está em desacordo com o referido manual que está
INDEFERI contido no Edital.
DO
Além disso o artigo "Casos de dengue e coleta de lixo urbano: um estudo na Cidade
do Recife, Brasil" de 2019 da scielo, no primeiro paragrafo na introdução, deixa claro
que, a eliminação de criadouros propícios à reprodução de seu vetor, o Aedes aegypti,
É UMA DAS mais importantes formas de prevenir casos de dengue e das demais
arboviroses transmitidas pelo mosquito. No entanto podemos concluir que existe
diversas maneiras de prevenir a dengue e não apenas uma como a questão se refere.
Sabe-se que o Edital é a norma que rege o concurso e vincula tanto a administração
pública quanto os candidatos, portanto a questão 37 deve ser anulada por estar
incoerente e em desconformidade com o conteúdo programático.

Mantém-se correta a leitura da
alternativa A da referida questão onde
afirma que: &ldquo;Para prevenir e
controlar a dengue, a única maneira é
impedir que o mosquito se prolifere,
interrompendo seu ciclo de
reprodução&rdquo;. Ainda afirma-se
que para tal, várias ações são
necessárias para conseguir combater
e controlar a doença. Quando se
afirma que a única maneira de
combater a Dengue é impedir que o
mosquito se prolifere, essa afirmativa
não faz menção a uma única forma
de prevenção. Podendo ser utilizada
um conjunto de ações.
Complementando, afirma-se que a
opção errada é a alternativa D, onde
cita que a investigação da doença
deve ser feita após confirmação da
mesma, pois, segundo o SINAN, a
investigação é realizada
concomitantemente à suspeição, com
o objetivo de verificar a autoctonia e
tomar medidas eficazes para impedir
ou reduzir a transmissão.

A questão deve ser anulada pelos seguintes fatos:

812

1350

REGIANE MARTINS PEREIRA

15 - MONITOR DE CRECHE - SÃO
FÉLIX DE MINAS

PORTUGUÊS
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DEFERID
O

Diante da não identificação do trecho
A questão determina que identifique no trecho grifado a função sintática, entretanto
que deveria ser analisado,
conforme demostra foto tirada do caderno de prova (em anexo) inexiste trecho grifado, constata-se a inviabilidade da
gerando dúvida e dubiedade na resolução da questão, e induzindo o candidato a erro. resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
Assim sendo requer que a presente questão seja anulada pelo erro técnico ocorrido na questão ANULADA.
impressão do caderno de prova da requerente.
A presente questão encontra-se com erro na resposta do gabarito, sendo que no
gabarito oficial consta como resposta correta a letra A, mas a resposta
verdadeiramente correta é a Letra D, pelos seguintes motivos:
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15 - MONITOR DE CRECHE - SÃO
FÉLIX DE MINAS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

18

DEFERID
O

A questão solicita que seja marcada a reposta que NÃO condiz com o tema. Sendo a
letra A, condizente com o tema e até mesmo sendo parte de um artigo (em anexo) que
versa sobre o assunto.

O GABARITO SERÁ ALTERADO
PARALETRA D.

De forma que a Letra D é a única das respostas que não condiz com o tema, tratando
de outro assunto.
Pelos fatos e fundamentos supra expostos requer que a questão seja anulada e ou o
gabarito seja retificado pois o gabarito encontra-se em desacordo com que foi
solicitado na questão.
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Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor PII Conhecimentos específicos a questão de número 17 está errada. Conforme o
Referencial Curricular Nacional Infantil no 1° parágrafo da página 18 deixa claro que a
criança é dependente e na última alternativa da questão 17 fala que a criança é um ser
independente e a alternativa foi dada como correta, sendo assim solicito a correção do
gabarito que só cabe a letra B.

Prezada Candidata, analisando a
questão realmente a letra C está
incorreta, pois nessa fase a criança é
um ser dependente.
A alternativa correta é a letraB.
O gabarito será alterado paraletra B.

26

Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor PII INDEFERI Conhecimentos específicos a questão de número 26 apresenta ambiguidade e está
DO
pedindo a resposta errada, a questão apresenta 2 alternativas erradas, sendo assim
solicito a anulação da mesma.

Prezado Candidato, não houve
ambiguidade, somente levamos em
conta as várias visões diferentes
sobre Fracasso Escolar.
A alternativa correta é aletra C,pois
coloca o aluno como o responsável
sozinho pelo seu conhecimento.

34

Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor II Conhecimentos específicos a questão de número 34 está com o gabarito errado pois a
INDEFERI
questão pede a alternativa que não está de acordo com os novos parâmetros
DO
curriculares de Ciências Naturais e a única alternativa que não está de acordo é a
alternativa D, sendo assim solicito a anulação ou correção da mesma.

Somente a letra A é a correta, pois
está falando sobre as RCN que é
referente a Educação Infantil e não
sobre os Parâmetros Curriculares
Nacionais que seria correto.

36

Prezada Banca Examinadora, na prova realizada no dia 08/03/2020 Professor II Conhecimentos específicos a questão de número 36 está pedindo a alternativa correta
INDEFERI e segundo o portal.inep.gov.br e o portal.mec.gov.br a provinha Brasil é uma avaliação
DO
diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no 2° ano de
escolarização das escolas públicas brasileiras, sendo assim solicito a correção do
gabarito.

Prezado candidato, sua afirmação
está correta. Mas o proposto no titulo
foi: Plano de Desenvolvimento da
Educação- Prova Brasil ensino
fundamental e não provinha Brasil.
Portanto a letra correta é a A.

9

DEFERID
O

Prezado examinador,
Entendo que há equívoco na questão 09 língua portuguesa, pois o trecho não veio
grifado.
De acordo com a dicionario da Língua Portuguesa significado de Grifado
vem do verbo grifar. O mesmo que sublinhado.
As aspas (“ ”) Trata-se de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para
enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. As aspas
foram usadas porque indicava citações do texto. Portanto, peço anulação da questão.
Pois ela não veio grifada e nem sublinhada.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

DEFERID
O

Pede- se pra marcar a alternativa que nao condiz com o tema "organizacao do local de
trabalho na escola " no gabarito diz que a resposta correspondente é a letra A) mas
essa alternativa diz exatamente o que é o mesmo. Estudei, busquei informações a
O GABARITO SERÁ ALTERADO
respeito e creio que a resposta que diz exatamente o que se pede na questão é a letra
PARA LETRA D.
D) que fala de organização empreaarial. Ou seja no gabarito a resposta da questão é a
letra A, porém ainda continuo achando que a correta é a letra D. Olhem essa questão
por gentileza. Grata.

18
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O fragmento em questão não exibe nenhum trecho grifado. No entanto, pode-se
observar no anexo, que parte do texto foi destacado pelo próprio candidato
utilizando-se de caneta esferográfica azul. Considerando a hipótese de tal trecho
grifado ser o que compreende as aspas, logo, temos entre aspas:
"Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de
uma das filiais do McDonalds deposita na calçada dezenas de sacos plásticos
recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches."
Realizando a análise sintática do fragmento, temos:
- PREDICADO: "Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da
prefeitura... deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão,
isopor, restos de sanduíches."
O predicado contém os termos integrantes e acessórios da oração. Ao identificar o
sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado.
- APOSTO: "Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura".

829
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O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de
valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Geralmente,
a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração por
vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Termo acessório que, se retirado da
frase, não há prejuízo de sentido.

Diante da não identificação do trecho
que deveria ser analisado,
constata-se a inviabilidade da
resolução da questão.
Assim sendo, recurso deferido:
questão ANULADA.

-SUJEITO: "a gerência de uma das filiais do McDonalds".
É o termo pelo qual se dá uma oração e o termo com o qual o verbo concorda.
FONTES:
https://www.youtube.com/channel/UCEDl2m5gow0cca41kpvSfEQ
www.gramaticaonline.com.br
www.portugues.com.br
www.normaculta.com.br
www.novagramatica.com.br
www.brasilescola.com.br
www.infoescola.com.br
Tendo apresentado os devidos argumentos, peço anulamento da questão número
09(nove), por motivo de que ela apresenta mais de 01(uma) opção de resposta
aceitável.
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O texto apresentado não deixa claro se o bicho ao qual se refere demonstrava
comportamento selvagem ou descontrolado.
Dessa forma, considerando os vários sinônimos da palavra "voracidade", dentre eles
"pressa", é perfeitamente aceitável o entendimento de que: "o bicho engolia com
velocidade, pois tinha pressa em matar sua fome".
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INDEFERI
FONTE:
DO
www.sinonimos.com.br
www.michaelis.com.br
www.dicionarioinformal.com.br
www.lexico.com.br

A questão pede para analisar a
sinonímia da palavra dentro do
contexto em que está inserida, desta
forma, o sentido atribuido a ela é de
violência e fúria. Portanto a resposta
correta é LETRA D.
Solicitação indeferida.

Tendo os devidos argumentos sido apresentados, peço anulamento da questão
porque ela apresenta ambiguidade de sentido.
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